
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 " مقدمة "
 

ِفقه األمر إذا فه: الفهم يقال:  هوالفقه يف اللغة َ ِ  . هَمَ
  . َ املكلفنيِ بأفعالِ املتعلقةِ الرشعيةِ األحكامُمعرفة: ويف االصطالح 

 .الواجب واملستحب واملباح واملكروه واحلرام: واألحكام الرشعية مخسة
 .فالواجب كالصالة 

 .ّالتسوك واملستحب ك
 . واملباح كالنوم

 .ّواملكروه كالتكلم أثناء قضاء احلاجة
 .واحلرام كالزنا 

 .واملكلف هو البالغ العاقل 
 أي التـي تـرتبط بـأقوال وأعـامل البـالغني " املتعلقة بأفعـال املكلفـني ": وقولنا 

العاقلني من صالة وصيام وسـواك وبيـع وزواج ونحـو ذلـك بخـالف املتعلقـة 
 . املكلفني كاإليامن باهللا واليوم اآلخر فهذه تبحث يف علم العقيدةباعتقادات

 .ّأما الفقه فهو الذي يبني لنا أحكام أفعالنا ما جيوز منها وما ال جيوز 
ْهو التمكن به من امتثال أوامـر اهللا واجتنـاب نواهيـه إذ : وفائدة دراسة الفقه أن  ّ

 .ه مراد اهللا منه إال بدراسة الفقف املسلم ال يعر
 
 



 " كتاب الطهارة "
 

 . النظافةلغة: الطهارة
 .فعل تستباح به الصالة أو فعل ملجرد الثواب: واصطالحا

 .ّفالفعل الذي تستباح به الصالة هو الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة
 وأما الفعل الذي ملجرد الثواب فهو كالوضوء عىل الوضوء؛ فإنه بالوضـوء األول

فإنه ّصالة، أما إذا توضأ ثانيا من غري أن ينتقض وضوءه األول استباح الشخص ال
 .فهذا الفعل من الطهارة أيضاال يقصد استباحة الصالة بل الثواب، 
 . أو مستحبة لتحصيل الثواب،فالطهارة إما واجبة الستباحة الصالة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب املياه "
 

 : املاء سبعة أنواع
 .ماء السامء -١
 .ماء البحر -٢
 . النهرماء -٣
 .ماء البئر -٤
 .ماء العني -٥
 .ماء الثلج -٦
 ). احلالوب  ( ماء الربد -٧

 ." ما نزل من السامء، أو نبع من األرض " ناوجيمع هذه السبعة قول
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " فصل يف أحكام املاء "
 

 :املاء ثالثة أنواع
 .لطهورا -١
 .الطاهر -٢
 .ِالنجس -٣

 .ّهو الطاهر يف نفسه املطهر لغريه: هورَفالط
 أنه جيوز الرشب منه واستعامله يف الطبخ وإذا وقع " طاهرا يف نفسه "نه ومعنى كو

 .ّعىل البدن والثياب واألرض ال ينجسها
 .َ أنه يرفع احلدث ويزيل النجس" ّمطهرا لغريه "ومعنى كونه 
 .هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصالة: واحلدث
 :وينقسم إىل

 .وهو ما أوجب الوضوء، كالبول والغائط: أصغر -١
 .ُوهو ما أوجب الغسل، كاجلنابة واحليض: أكرب -٢

فمن بال مثال فقد قام بأعضاء الوضوء من الوجـه واليـدين والـرأس والـرجلني 
 .وصف غري حمسوس يمنعه من الصالة يسمى حدثا أصغر

ومن جامع زوجته مثال فقد قام ببدنه وببدن زوجته وصف غري حمـسوس يـسمى 
 .حدثا أكرب

 .اء الطهورواحلدث ال يرتفع إال بامل
 



 .ّهو الطاهر يف نفسه غري املطهر لغريه: والطاهر
ّكامء الصابون وماء الورد وماء العصري فكلها طـاهرة يف نفـسها ولكنهـا ال تطهـر 

 .غريها فال يتوضأ منها وال يزال هبا النجاسة ألهنا ال ترفع حدثا وال تزيل نجسا
 .هو ما ليس طاهرا يف نفسه وال مطهرا لغريه: ِوالنجس

 .ّكاملاء الذي تغري بالبول أو الغائط
 وإن ، فهـو طهـور )الرشب منه والوضوء به(فاخلالصة هي أن املاء إن كان جيوز 

ال جيـوز الـرشب منـه وال ( فهـو طـاهر، وإن كـان )جيوز الرشب منه فقـط(كان 
 . فهو نجس)الوضوء به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف الطهور "
 

 :هور نوعان َالط
  .كروههور غري املَالط -١
 .املكروههور َالط -٢

 .وهو املاء املطلق : الطهور غري املكروه : أوال 
 . بال حاجة إىل تقييده ًهو ما يسمى ماء : واملاء املطلق

 . كلمة املاء شيئا فهو مطلقإىليف  فقط من غري أن نضًفكل ما نسميه ماء
هـا كلهـا مطلقـة ريواملياه السبعة املتقدمة من ماء السامء وماء البحر وماء النهر وغ

 عىل أصل خلقته التي خلقها اهللا عليـه لونـا ورحيـا الباقي ، فاملاء ًءألننا نسميها ما
 .وطعام يسمى مطلقا 

ّأما املاء الذي نقيده بقيد الزم كامء الورد وماء اخلـل ومـاء الـصابون فكلهـا غـري 
ل ّمطلقة ألهنا تغريت وخرجت عن أوصافها األصـلية املخلوقـة عليهـا فـال يقـا

ّعليها ماء من دون أن نقيدها بالورد واخلل والصابون أي نضيفها إىل الطاهر الذي 
ّ وإنـام يتطهـر باملـاء - كـام سـيأيت -ّخالطها فهذه املياه املقيدة ال جيوز الطهارة هبا 

 .املطلق 
ّوهو املاء املطلق املشمس أي هو املـاء املطلـق إذا سـخنته :  الطهور املكروه :ثانيا  ّ

 .الشمس 
 
 



 :ويشرتط يف الكراهة أمران 
 أي قابل للطرق باملطرقـة بحيـث ينطبـع أن يكون املاء يف إناء معدين منطبع -١

 .وينطوي كالنحاس واحلديد واألملنيوم 
 . كالسودان والعراق والكويت أن يكون املاء يف بالد حارة -٢

قـة  أن الشمس بحدهتا يف البالد احلارة تفصل من املعدن طبقة رقيوسبب الكراهة
ُتعلو سطح املاء تسمى زهومة خيشى إذا القت البـدن أن تـسبب الـربص  وهـو  ( ُُ

مرض جلدي يظهر عىل شكل بقع بيـضاء اللـون يظهـر يف مواضـع خمتلفـة مـن 
 فالكراهة من أجل املرض الذي خيشى أن يصيب اجلسم أما إذا استعمل ،) اجلسم

 . مثال فال يرضيف غسل األواين يف غسل الثياب ولبست بعد أن تنشف ، أو
ّوإذا مل يكن املاء املشمس يف إناء معدين قابل للطرق كأن يكون يف هنر أو يف حوض 
أو يف كأس زجاج أو خشب أو فخار فال يكره ألنه ال يوجد معـدن لتفـصل منـه 

ّالشمس تلك الطبقة السمية   .الضارةُ
بـالد معتدلـة أو ّوكذلك ال يكره املاء املشمس إذا مل يكن يف بالد حارة بأن كان يف 

   .ضعيفاباردة كمرص والشام وروسيا ألن تأثري الشمس فيها يكون 
 

 
 
 
 
 



 " فصل يف الطاهر "
 

 :الطاهر نوعان 
 .املاء املستعمل -١
  .ّاملاء املتغري بطاهر -٢

 .وهو املاء الذي رفع به حدث أو أزيل به نجس: املاء املستعمل:أوال
ًث أو املغتسل جلنابة ، فهذا يـسمى مـاءمثل املاء املتقاطر من أعضاء املتوضئ حلد ِ 

  يفه وإن كان طاهرامستعمال ال جيوز الوضوء به أو الغسل أو إزالة النجاسة ، ألن
  . ّس البدن والثياب ولكنه غري مطهر لغريهّنفسه ال ينج

ّ هو أنه ملا رفع به احلدث أو أزيـل بـه الـنجس ّوالسبب يف عدم كونه مطهرا لغريه
 .عد صاحلا للوضوء والغسل وإزالة النجاسة ذهبت قوته فلم ي

َأما املاء املستخدم لغسل التربيد أو التنظيف فليس مستعمال وإنام هو طهور يرفـع 
احلدث ويزيل النجس ألنه مل يستعمل لرفع احلدث أو إلزالة النجس فتبقـى فيـه 

 . قوته عىل التطهري 
 واب مثـل أن يكـونوكذلك املاء املستخدم يف طهارة مـستحبة أي لتحـصيل الثـ

 متوضئا ثم يتوضأ ثانيا للثواب من غري أن ينتقض وضـوءه األول فهـذا الشخص
 .املاء املتقاطر ليس مستعمال ألنه مل يرفع به احلدث فتبقى قوته فيه 

ونظري املاء املستعمل يف رفع حدث املاء املستعمل يف إزالة نجس ، فلو سقط بـول 
ًملتنجس ماءمثال عىل ثوب فألقينا عىل الثوب ا طهورا ثم تساقط املاء مـن الثـوب  ّ

 :ّومجعناه يف إناء فهذا املاء يصري طاهرا غري مطهر وذلك برشطني 



 بمعنى أننا ننظر إىل الثوب بعد أن ألقينا عليـه املـاء ،كالثوبأن يطهر املحل  -١
هل زال لون النجاسة وذهب طعمها ورحيها منه أو ال ؟ فإذا كان قـد زال وطهـر 

 أما إذا مل يطهر الثـوب فاملـاء املـستعمل يف طاهرا،ّملاء الذي طهره يصري الثوب فا
 .نجساالتطهري يصري 

ء طهر املا إن طهر املحل املاء املستعمل يف إزالة النجاسة يكون تابعا للمحلأي أن 
  .املاءوإن مل يطهر املحل مل يطهر 

ظر إىل املاء املتساقط الـذي  بمعنى أننا ننالتطهري،ّال يتغري املاء املستعمل يف  أن -٢
 أو طعم أو ريح النجاسة أوال ؟ فإذا مل نجد شيئا فاملـاء طـاهر فيه لونمجعناه هل 

ّغري مطهر وإذا وجدنا أي تغري يف املاء فقد صار  َ  .نجساّ
ّفإذا توفر الرشطان فاملاء املستعمل يف إزالة النجاسة طاهر غري مطهر حاله كحـال 

وإذا فقـد الـرشط األول أو الثـاين فاملـاء فـرق، حلدث بال  املستعمل يف رفع ااملاء
 .نجساملستعمل 

 .ّوهو املاء الذي اختلط به طاهر وغريه تغيريا كثريا  : ّاملاء املتغري بطاهر: ثانيا 
 .ّمثل املاء الذي سقط فيه صابون وتغري املاء به

 بالـصابون ّفهنا عندنا ماء طهور اختلط بامدة طاهرة وهـي الـصابون فتغـري املـاء
وصار لونه ورحيه وطعمه لون وريح وطعم الصابون أي مل يبق املـاء عـىل صـفاته 

صري املاء طاهرا غـري مطهـر أي أنـه انتقـل  يينئذفحاألصلية التي خلقه اهللا عليها 
 .ْ فلم يعد يصلح للوضوءبسبب الصابون من الطهورية إىل الطاهرية

يــب والعــصري وغريهــا مــن ومثـل الــصابون مــاء الــورد واخلــل والــشاي واحلل
 .الطاهرات



 : ّويشرتط يف التغري بالطاهر أمران 
ن املاء بحيث من رآه ال يزول وصف اإلطالق م، لكي  ّأن يكون التغري كثريا -١

     .ّ فقط بل يقيده فيقول ماء صابون أو ماء ورد أو ماء خل ًءيسميه ما
ّملاء تغري به تغريقط طاهر يف املاء مثل قليل من الشاي فوجدنا أن اس: مثال ا قلـيال ّ

 فهـذا ًبحيث ال تزال صفات املاء األصلية هي الغالبة بحيث من رآه يـسميه مـاء
  .يبقى طهورا عىل أصله يرفع احلدث ويزيل النجس 

ّأما إذا وجدنا أن التغري صار كثريا بحيث صار يسمى ماء شاي فهذا غري مطهر ال 
    .النجسيرفع احلدث وال يزيل 

  .  ّالتغري باملخالطةأن يكون  -٢
 .ّهي أن ال يتميز الطاهر عن املاء بالعني البارصة : واملخالطة 

ّمثل املاء الذي سقط فيه صابون فهنا ننظر بأعيننا إىل املـاء فـال نـستطيع أن نميـز 
الصابون عن املاء أي أن الصابون مل يطف فوق املاء فقط ، ومل يـستقر يف األسـفل 

 املاء وإنام اختلط وامتـزج مـع املـاء وصـار خليطـا فقط بحيث صار معزوال عن
 .واحدا 

ّا حتـى وإن تغـري بـه تغـريا أما إذا مل خيالطه بل جاوره فقط فهنا يبقى املـاء طهـور ّ
 .كثريا

 .ّهي أن يتميز الطاهر عن املاء بالعني البارصة  : واملجاورة
شبة فهـذا يـسمى ّمثال ذلك املاء الذي سقطت فيه خشبة فهنا قد متيز املاء عن اخل

جماورة فلو بقيت اخلشبة يف املاء فرتة طويلة فوجدنا أن املاء تغري رحيـه أو لونـه أو 
 .طعمه فاملاء يبقى طهورا ألن اخلشب مل يمتزج وخيالط املاء بل جياوره 



 أي جيعل املـاء ذا ال يذوب منه يشء يف املاءّومثل املاء الذي سقط فيه عود مطيب 
ّا تغري باملجاورة فال يرض ويبقى املـاء طهـورا ألن العـود ال رائحة طيبة فهذا أيض

 .باملاءيمتزج 
ومثل املاء الذي سقط فيه تفاح أو فاكهة أخرى ومل يتحلل منها يشء فال يرض املاء 

 .املخالطةويبقى طهورا لعدم 
ّومثل املاء الذي سقط فيه هيل فإنه سوف تتغري رائحته به فال يرض ولو كان التغري  ْ

 . ا ألن اهليل ال يامزج املاء بل جياورهكثري
ومثل املاء الذي سقط فيه دهن ولو كان سائال فإنه سـوف يطفـو فـوق املـاء وال 

  .طهوراخيالطه فال يرض املاء ويبقى 
كل مادة طاهرة ال متتزج باملاء بأن كانت صـلبة وال يتحلـل فتلخص من ذلك أن 

لشحم والشمع فهـذه جتـاور املـاء نها يشء أو كانت فيها دهنية كدهن الطعام وام
 .ّوال ختالطه فال ترض طهورية املاء وإن غريته كثريا

 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف النجس "
 

 .نجاسةّ هو املاء الذي حلت فيه :ِالنجس
 :نوعانوهو 
 . بأن يكون أقل من القلتني قليل -١
 .بالنجاسةّ بأن يكون قلتني فأكثر وتغري كثري -٢

  .  رطل بغدادي٥٠٠ = والقلتان
 .غم ٣٨٢.٥ = والرطل البغدادي

   .كغم١٩١.٢٥٠=    ٣٨٢.٥×  ٥٠٠ = فالقلتان
  .  كغم فهو كثري وإن مل يبلغ فهو قليل١٩١.٢٥٠فاملاء إذا بلغ وزنه 

ّفاملاء القليل إذا حلت فيه نجاسة فسينجس مبارشة سواء تغري لون املاء أو طعمـه  ّ
  . ّأو رحيه أم مل يتغري

 كيلو سقطت فيه قطرة بول فوجدنا املـاء مل ٢٠ املاء يسع مثال ذلك عندنا إناء من
ّ يصري املاء نجسا رغم عدم التغري ألن القاعدة فهناّيتغري بالنجاسة ألهنا قليلة جدا 

  : تقول
ّ إن املاء الذي مل يبلغ قلتني ينجس بحلول النجاسة فيه تغري أم مل يتغري " ّ". 
 
 
 
 



 :حالتانّثر إذا حلت فيه نجاسة فله واملاء الكثري أي الذي بلغ قلتني فأك
 .نجسا فال يصري ّأن ال يتغري بالنجاسة -١

أن يوجد عندنا خزان كبري يسع قلتني سقط فيه بول فنظرنا إىل لـون :  مثال ذلك 
ّاملاء فلم يتغري ، وذقنا املاء فلم نجد طعم املاء تغري ، وشممنا املاء فلم نجد رائحة  ّ

 .ء طهور يرفع احلدث ويزيل النجس ّاملاء قد تغريت فهذا املا
 . فيصري نجسا ّيتغري بالنجاسة أن -٢

اء سقطت  باملامتألقد أن يوجد عندنا خزان كبري يسع أكثر من قلتني : مثال ذلك 
  . لونه أو طعمه أو رحيه فهو نجسّفيه نجاسة فنظرنا إىل املاء فوجدناه قد تغري

ّوال يشرتط أن تتغري كل األوصاف بل تغري  أو الريح وحده  أو الطعم وحدهاللون ّ
 . كاف للحكم عليه بالنجاسة وحده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )تنبيهات ( 
  

ّقلنا إن املاء الطهور إذا خالطه طاهر وتغري به تغريا قليال فال يرض ويبقـى  : األول ّ
 . ّاملاء طهورا وإذا تغري به كثريا فيصري طاهرا هذا يف الطاهر

ّإذا حلت فيه نجاسة وغريته فيصري نجسا سواء كـان أما يف النجس فاملاء الطهور  ّ
 .ّالتغري قليال أم كثريا
 .  أن النجاسة أمرها غليظ بخالف الطاهر فأمره هنيوالسبب يف ذلك

ّال فرق يف التغري بالطاهر بني أن يكون مقدار املاء قلتني أو دون القلتني ألن : ينالثا
 .س عىل القلتنيّاملدار فيه عىل التغري القليل والكثري ولي

ّ قلة وتغري بالصابون تغريا كثريا فهذا طاهر غري مطهر١٠٠عندنا ماء يبلغ : مثال  ّ. 
ّاملاء إذا تنجس صار ينجس غريه :  ثالثال ّ. 

 رطل مـن املـاء ، ويف ٥٠عندنا ثالثة آنية فيها مياه مطلقة ، يف اإلناء األول : مثال 
طـل مـن املـاء  ، سـقطت يف اإلنـاء  ر٤٥٠ رطل من املاء ويف الثالث ١٠٠الثاين 

ّاألول قطرة بول فتنجس املاء ألنه قليل ، فأخذنا قطرة مـاء متـنجس مـن اإلنـاء  ّ
ّاألول وأسقطناها يف اإلناء الثاين فسيتنجس املاء ألنه قليـل ، فأخـذنا قطـرة مـاء 
ّمتنجس من اإلناء الثاين وأسقطناها يف اإلناء الثالث فـسيتنجس املـاء ألنـه قليـل  ّ  

 .وهكذا لو كان عندنا أكثر من ثالثة 
 .ّوالقصد هو أن املاء املتنجس صار كالبول ينقل النجاسة لغريه 

 فلو نقـصت ، تقريبي  رطل بغدادي ، وهذا املقدار٥٠٠=  قلنا إن القلتني :رابعال
بمعنـى أن  ّ فال يرض ويبقى املاء كثريا ال ينجس إال بالتغري رطلنيالقلتان رطال أو 



 غم أو أقـل فيبقـى املقـدار ٧٦٥ كغم فلو نقص رطلني أي ١٩١.٢٥٠ = القلتني
 رطل أمر تقريبي وليس حتديديا ، ولكـن لـو زاد ٥٠٠قلتني ألن حتديد القلتني بـ 

 ٣   النقص عىل الرطلني ولو رطال واحدا فهـذا يـرض فيكـون املـاء الـذي نقـص
 .أرطال عن القلتني قليال ينجس بمجرد مالقاة النجاسة 

 هو املعترب يف املقادير الفقهية وهناك غم ٣٨٢.٥= وهو  البغدادي الرطل :ساماخل
أرطال أخرى كالرطل الشامي والرطـل املـرصي خيتلـف مقـدارها عـن الرطـل 

 .البغداديالبغدادي ولكنها ال هتمنا ألن التعويل عىل الرطل 
بـة املاء املشمس مكروه سواء استعمل يف عبادة كالوضوء وغـسل اجلنا : دسالسا

ألن العلة يف خشية الربص وهي ال ختتلف بحسب أو يف عادة كالتربيد والتنظيف 
 . قصد القاصد

جيوز استعامله يف العبادات وجيوز اسـتعامله يف العـادات   املاء املستعمل ال: السابع
  . التطهر باملاء املستعمل ولو يف طهارة مستحبة كالوضوء عىل الوضوءحفال يص

 
 
 
 
 
 
 
 



 "ب املياه  خالصة با"
 

  :هي قسام سبعة أ من حيث مصدرهاملاء
      مـاء العـني -٥ مـاء البئـر ، -٤ ماء النهـر ، -٣ ماء البحر ، -٢ ماء السامء ، -١
 . ماء الربد -٧ ماء الثلج ، -٦

 :إىل من حيث أحكامه ثم املاء ينقسم قسمة أخرى
  .لغريهّ وهو الطاهر يف نفسه املطهر :الطهور :أوال

  :اننوعوهو 
 .  بال قيد ًوهو ما يسمى ماء: الطهور غري املكروه وهو املاء املطلق  -١
 :الطهور املكروه وهو املاء املطلق املشمس ويشرتط يف الكراهة أمران  -٢
 . أن يكون يف إناء معدين منطبع -أ 
 . أن جيري التشميس يف بالد حارة -ب
 .لغريه وهو الطاهر يف نفسه غري املطهر :الطاهر :ثانيا

 :نوعان ووه 
 :صنفاناملاء املستعمل وهو  -١
 .املستعمل يف رفع حدث -أ
 :املستعمل يف إزالة نجس ، ويشرتط فيه أمران    -  ب
 . أن يطهر املحل   •
  .ّن ال يتغري املاء   أ •
 



 :ّاملاء املتغري بطاهر ، ويشرتط فيه أمران  -٢
   .ّأن يكون التغري كثريا بحيث يسلب اسم املاء املطلق   •
  .ّغري باملخالطة، وهي أن ال يتميز الطاهر عن املاء بالعني البارصةأن يكون الت •

:                                 ن نوعاِ املاء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة ، وهو :ثالثا
  فيهينجس بمجرد حلول النجاسةوهو ما كان دون القلتني ، فهذا :  القليل -١

  . المّتغري أ
                            .ّبلغ قلتني أو أكثر، فهذا ال ينجس إال بالتغري وهو ما:  الكثري-٢
.   دي تقريبا رطل بغدا٥٠٠= والقلتان     

.                            غم٣٨٢.٥= والرطل البغدادي   
.                           كغم١٩١.٢٥٠= فمجوع القلتني   

.ويعفى عن نقص رطلني ال أكثر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



" خمطط توضيحي "  
" املخطط الرئييس "  

 

 املاء
 

 
    طهور                                      طاهر                              نجس

 
 

      (         )ّمتغري بطاهر       (                 )       مستعمل 
:        يشرتط فيه                           

.ّ أن يكون التغري كثريا - ١                                  
                                                   . أن يكون بمخالطة -٢

 
                                ( ما أزيل به نجس)    (ما رفع به حدث   (              

:  يشرتط فيه   
.    أن يطهر املحل -١  
      .املاءّ أن ال يتغري -٢

)كثري    (              )              قليل(                                       )                            بكراهة (                 )         بال كراهة (  
ّ     ينجس  بمالقاة النجاسة             ال ينجس إال بالتغري                                        املاء املشمس                                    املاء املطلق    
                     :فيهيشرتط                                   

   .                  أن يكون يف إناء منطبع - ١                 
                                   . بالد حارة  أن يكون يف-٢                



 " املخططات الفرعية "
 

 أنواع املاء   
  

 

   ماء البئر    ماء الثلج            ماء العني            ماء البئر       ماء النهر       ماء البحر           ماء السامء         
 

................................................................................ 
   

 احلدث   
  

                                                                        أكرب                                                                    أصغر
   )يوجب الغسل              (                                       )يوجب الوضوء (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 ّاملاء املتغري
 
  

        بنجس                                      بطاهر 
 )نجس (                                                

  

  بمجاورة            بمخالطة                                       

 )طهور (                                                             
 ّ تغريه كثري              ّتغريه قليل            
 )       طاهر    (               )        طهور (   

................................................................................ 
 

 املاء املستعمل القليل
 

 

   يف رفع حدث                  يف إزالة نجس     
 )طاهر (                                           

    

 ّ   ينفصل وهو متغري                 ّينفصل بال تغري         
 )نجس (                                                           

 

         مل يطهر املحل            طهر املحل 
 )نجس(                      )             طاهر (  

  



 " أضواء عىل النص "
 

ُّأمحد بن احلسني بـن أمحـد األصـفهاين* قال الشيخ العالمة القايض أبو شجاع َ ِ ُ *
 :رمحه اهللا تعاىل 

         بسم اهللا الرمحن الرحيم                          ((        
احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل سـيدنا حممـد النبـي األمـي وآلـه الطـاهرين 

 .وصحابته أمجعني 
سألني بعض األصدقاء حفظهم اهللا تعاىل أن أعمل خمترصا يف الفقه عـىل مـذهب 

االختصار وهنايـة اإلجيـاز رمحة اهللا تعاىل عليه ورضوانه يف غاية * اإلمام الشافعي
عىل املتعلم درسه ويسهل عىل املبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيامت * ليقرب

فأجبته إىل ذلك طالبا للثـواب راغبـا إىل اهللا تعـاىل يف التوفيـق * وحرص اخلصال
 . للصواب إنه عىل ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبري 

 
 
 

..................................                ...................................
 . للهجرة ٤٣٤من علامء الشافعية ولد سنه  *
 .نسبة إىل أصفهان مدينة يف إيران: األصفهاين  *
 ١٥٠هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع ولد يف غزة يف فلسطني سنة  *

 .تعاىل للهجرة رمحه اهللا ٢٠٤ة يف مرص سنة للهجرة وتويف يف القاهر
 .أي يسهل  *
 .أي حرص الواجبات واملندوبات وغريمها بعدد معني كقوله وفروض الوضوء ستة أشياء  *



 كتاب الطهارة
 

 ماء السامء وماء البحر وماء النهر وماء البئـر :املياه التي جيوز هبا التطهري سبع مياه
 *.لربد وماء العني وماء الثلج وماء ا

، وطـاهر * طاهر مطهر غري مكروه وهو املـاء املطلـق* م املياه عىل أربعة أقسامث
ّواملتغري * وطاهر غري مطهر وهو املاء املستعمل * ّمطهر مكروه وهو املاء املشمس

ّمن الطاهرات ، وماء نجس وهو الذي حلت فيـه نجاسـة وهـو دون * بام خالطه
يف *تقريبــا * بغـدادي* ئة رطــلّالقلتـني أو كـان قلتــني فتغـري والقلتــان مخـسام

 *   )) .  األصح
.................................................................... ...........               

  .باحلالوب  يف بعض البالد هو املسمى * 
 .نيقسمّجعلها أربعة بجعل الطهور قسمني ونحن جعلنا الطهور قسام واحدا ثم قسمناه إىل  *

 .بالطهوروقوله طاهر مطهر هو املسمى 
 .ماء أي هو املفهوم من قولنا هذا تقييده، بال حاجة إىل ًوهو ما يسمى ماء* 
 .حارّيكره املاء املشمس إن كان يف إناء منطبع ويف بلد * 
 .أي يف رفع حدث أو يف إزالة نجس * 
ّ ، واملخالطة هي أن ال يتميز الطـاهر عـن املـاء ال بام جاوره ألن التغري باملجاورة ال يرض وإن كان كثريا* 

ّبالعني البارصة ، واملجاورة هي أن يتميز الطاهر عن املاء ، ويشرتط يف التغري باملخالطـة أن يكـون التغـري  ّ ّ
 .ّكثريا وأما التغري القليل فال يرض 

 . كغم ١٩١.٢٥٠أي ما يساوي * 
 . غم ٣٨٢.٥= الرطل البغدادي * 
 .فى عن نقص رطلني ال أكثر ال حتديدا فيع* 
 .رطل ٥٠٠=  رطل لكن األصح هو أهنا ٦٠٠=  القلتان :فقيل اقال يف األصح ألن هنالك خالف* 



 " أسئلة الطالب "
 

ّ إذا كان املاء املشمس يسبب الربص فلم قلتم إنه مكروه مل ال تقولـون إنـه -١س
 حرام ؟

ّاء املـشمس غـري متـيقن ّترتب الرضر وحصول الربص عىل استعامل امل: اجلواب 
 .وال مظنون 

نعم لو غلب عىل ظن الشخص حصول الرضر باسـتعامله ولـو بمعرفـة نفـسه يف 
 .الطب حرم استعامله 

ّواخلالصة أن ترتب الربص عىل استعامل املاء املشمس احـتامل وارد ال يرتقـي إىل  ّ
 .حلرماليقني أو الظن الغالب وإال 

تعمل يف طهارة واجبة واملـاء املـستعمل يف طهـارة ّ ملاذا فرقتم بني املاء املس-٢س
ّمستحبة فقلتم عن األول إنه طاهر غري مطهر وقلتم عن الثاين إنه طاهر مطهر ؟ ّ 

ألن املاء املستعمل يف طهارة واجبة قد رفع به احلـدث فزالـت قوتـه ومل : اجلواب
ستحبة فلـم يعد املاء صاحلا للتطهري مرة أخرى، وأما املاء املـستعمل يف طهـارة مـ

 .الثوابيرفع به احلدث ألنه مرفوع أصال وإنام قصد منه 
ّال نقصد باملاء املستعمل هو الذي استعمل أي استعامل كأن يربد به البدن أو فنحن 

 .تغسل به اخلرضوات بل نقصد به ما استعمل يف رفع حدث أو أزيل به نجس 
 طهـارة مـستحبة وال نقصد به أيضا مـا اسـتعمل يف أي عبـادة كـأن اسـتعمل يف

ّفالطهارة املستحبة وإن كانت عبادة ولكنها ال تؤثر عىل طهوريـة املـاء ألن العـربة 
  . احلدث بهطهارة واجبة بحيث يرفعهي أن يستعمل املاء يف 



رفـع احلـدث أو إزالـة فليست العلة استعامل املاء يف عادة أو يف عبادة بل العلة يف 
وجد بقي املاء طهورا يرفع ت ، وحيث مل  ذهبت طهورية املاءت حيث وجدالنجس

  . احلدث ويزيل النجس
  هل املاء املستعمل يف إزالة النجاسة طاهر أو نجس ؟-٣س

 فـإذا حـال، املاء املستعمل يف إزالة نجس يعترب طاهرا يف حال ونجسا يف :اجلواب
ملحـل  فإن مل يطهـر اطاهر،ّاستعمل يف إزالة نجس وطهر املحل ومل يتغري املاء فهو 

 .نجسّأو تغري املاء فهو 
 ّ هل هنالك ضابط سهل نميز به املخالطة عن املجاورة ؟-٤س

 نعم من خالل اإلشارة باليد فإذا أمكن أن نشري للطـاهر بإشـارة وللـامء :اجلواب
 وإذا مل يكـن جمـاورة،ّبإشارة أخرى فهذا يعني أن الطاهر قد متيز عـن املـاء فهـذه 

 .خمالطةشارة فهذه اإلشارة لكل واحد منهام بإ
 عىل السطح فهنا نشري باليد ونقول هذا العود وهذا فطفا ماء سقط فيه عود :مثال

 .جماورةاملاء فهذه 
 ماء سقط فيه حليب فامتزج مـع املـاء فـال يمكننـا أن نـشري للحليـب :آخرمثال 

 .جهةونقول هذا احلليب وهذا املاء ألنه مل ينعزل احلليب عن املاء يف 
ّالذي يميز القلة والكثرة يف املاء الطاهر عـن القلـة والكثـرة يف املـاء  ما هو -٥س

 النجس ؟
مدار القلة والكثرة يف الطاهر عىل وجود اسم املاء املطلق من عدمه فـإذا : اجلواب 

ّكان التغري بالطاهر يبقى معه وصف اإلطالق فهذا التغري قليل ال يـرض طهوريـة  ّ
، بـل يـضاف إىل ًيبقى بحيث مل يعد يسمى ماءاملاء ، وإن كان وصف اإلطالق ال 



قيد الزم كأن يقال هذا ماء ورد أو ماء خل أو ماء صـابون أو مـاء شـاي وهكـذا 
 .ّ التغري كثري ويرض طهورية املاءفهذا يعني أن

وأما مدار القلة والكثرة يف النجس فعىل بلوغ املاء قلتني من عدمه فإن مل يبلغ فهو 
 .كثري قليل وإن بلغ قلتني فهو

فتلخص أن القلة والكثرة يف الطاهر ينظـر فيهـا إىل االسـتعامل اللغـوي والعـريف 
 وإن كـان ال ،ّلكلمة املاء فإن كان يصح أن يستعمل املاء بال قيد فهذا التغري قليـل

 .ّتعمل بال قيد فهذا التغيري كثرييصح أن يس
 .وأما القلة والكثرة يف النجس فينظر فيها إىل القلتني 

 مقـدار حمـدد لنظر يف الثاين إىل، وال إىل االستعامل اللغوي والعريف ظر يف األوالنف
 .القلتانواضح وهو 

 قلتم إن املاء الطهور إذا استعمل يف إزالة النجاسة يصري طـاهرا إذا زالـت -٦س
به النجاسة عن املحل ويصري نجسا إذا بقي املحل نجسا ، أفليس هذا األمر غريبا 

اهرا مع أن النجاسة زالت به فـاملفروض أنـه صـار نجـسا ألن كيف يصري املاء ط
  النجاسة انتقلت إليه ؟

 أن املاء قسامن قليل وكثري ، فالقليل ما دون القلتني علمنا : هو التفصييل واجلواب 
 .والكثري قلتان فأكثر 

 ّفالكثري القاعدة فيه أنه ال ينجس إال بالتغري وال عالقة له بطهارة املحل من عدمـه
 ماء بلغ مقداره قلتني فهنا منهفلو غسلنا الثوب النجس بامء مقداره قلتني وتساقط 

أو مل  ّفإن تغري فهو نجس سـواء طهـر الثـوب ؟ ّننظر هل تغري املاء املتساقط أو ال 



سـواء طهـر  يرفـع احلـدث ويزيـل الـنجس ، فهو طهورّيطهر ، وإن مل يتغري املاء 
 .الثوب أو مل يطهر

ولكـن تـستثنى قليل فالقاعدة فيه أنه ينجس بمجرد مالقـاة النجاسـة وأما املاء ال
وهي إذا ورد املاء عىل النجاسة وانفصل بـدون أن يتغـري وقـد طهـر حالة واحدة 

 . فيكون طاهرااملحل
 أن املحل حني طهر بصب املاء عليه أليس فيه بلـل ورطوبـة يف االستثناء هووالرس 

 لو كان نجسا فمعنى ذلـك ألنه طاهر قطعا هذا البللف  ؟حصلت له من أثر الغسل
 . حينام يغسل باملاء ال بد أن تصيبه رطوبة وبلل ألنهأنه ال يطهر املحل أبدا 

فإذا تقرر هذا فهذا البلل هو جزء وبعض مـن املـاء الـذي ألقـي عـىل الثـوب فـإذا 
 .احد  ماء وألهنامبأنه طاهر لزم أن نحكم عىل املاء املنفصل بأنه طاهر  هعليحكمنا 

فاملاء سـيالقي  ببول  وبمعنى أوضح إذا جئنا بكأس ماء وألقيناه عىل ثوب متنجس
النجاسة فبعض منه يمتصه الثوب ويصري بلال ، وبعض منـه ينفـصل عـن الثـوب 
ويسقط عىل األرض أو يف إناء وكالمها قد القى النجاسة فال يمكن أن نحكم عـىل 

 . املنفصل بأنه نجس البعض الذي عىل الثوب بأنه طاهر ، والبعض
وهـي واحدة ّفتلخص أن املاء القليل ينجس بمجرد مالقاة النجاسة وتستثنى حالة 

 يكمن يف ستثناءاالوسبب ّحالة ورود املاء عىل املحل وقد طهر الثوب ومل يتغري املاء 
 لو مل يكن طاهرا ملا طهر يشء عندنا أبدا ألنهالبلل الذي عىل الثوب فهو طاهر قطعا 

وبـام أن البلـل قـد القـى النجاسـة ومل  ام غسلناه سيصاب بالبلل والرطوبة كلألننا
نجاسة اء واحد القى م هألنينجس  الينجس فكذلك الذي القى النجاسة وانفصل 



ة ر، فالـرضوفال يمكن أن نتحكم وندعي أن البعض طاهر والبعض نجـسواحدة 
    . هي التي أجلأتنا إىل هذا االستثناء

  .تأثري ذهبت النجاسة ؟ قلنا تالشت واستهلكت يف املاء فلم يعد هلا فأين: فإن قيل 
            ّفـتلخص مـن ذلـك أن املـاء القليــل إذا كـان واردا عـىل النجاسـة صـار طــاهرا    

 .ّبرشطني طهارة املحل وعدم تغري املاء املتساقط فإن ختلف رشط فاملاء نجس
 . عىل الفور بال تفصيلساواردة عليه صار نجهي الوإذا كانت النجاسة 

فرق بني أن يكون واردا عىل النجاسة  ّوإذا كان املاء كثريا فال ينجس إال بالتغري ال
 .أو النجاسة هي الواردة عليه

ّ عندنا ثوب متنجس غمسناه يف كأس ماء فهنا ال الثوب يطهر وال املـاء بـل :مثال
ّذا نجس كيـف سـيطهر كالمها نجس ؛ ألن املاء القليل القى نجاسة فينجس ، وإ

 ؟ثوب ال
فزالت أوصاف النجاسة من  ماءكأس ّعندنا ثوب متنجس ألقينا عليه : مثال آخر 

الثوب فهنا الثوب صار طاهرا واملاء إن مل نجد فيه أوصاف النجاسـة فهـو طـاهر 
 .أيضا 

 ّمل يتغـريإذا ّعندنا ثوب متنجس غمسناه يف خزان ماء يبلغ قلتني فهنـا : مثال آخر 
 .ويطهر الثوب ال ينجس ءاملا

 
 
 
 



 " مسائل نظرية "
 

 :ِّعرف ما ييل : ١س 
 املـاء – املـاء املطلـق - الـنجس– الطـاهر – الطهور - احلدث- الطهارة –الفقه 

 . الرطل البغدادي - القلتني- املجاورة – املخالطة –املستعمل 
 
 

................................................................................ 
  : ١س. ج

 .بأفعال املكلفني معرفة األحكام الرشعية املتعلقة: الفقه 
 .فعل تستباح به الصالة أو فعل ملجرد الثواب: الطهارة
 .وصف يقوم بالبدن يمنع الصالة: احلدث
 .ّالطاهر يف نفسه املطهر لغريه: الطهور
 .الطاهر يف نفسه غري املطهر لغريه: الطاهر
 . مطهرا لغريه  ما ليس طاهرا يف نفسه وال: سالنج

 . بال قيدًما يسمى ماء: املاء املطلق
 . رفع به حدث أو أزيل به نجس ما: املاء املستعمل

 .ّعدم متيز الطاهر عن املاء بالعني البارصة: املخالطة
 .ّمتيز الطاهر عن املاء بالعني البارصة : املجاورة
 .بغدادي رطل ٥٠٠مقدار يساوي : القلتان

 . غم٣٨٢.٥مقدار يساوي : الرطل البغدادي
 



   ما هي أقسام املاء وأنواع كل قسم ؟ :٢س
 ما هي رشوط كراهة املاء املشمس؟: ٣س 
 ما هي رشوط طهارة املاء املستعمل يف إزالة النجس ؟ : ٤س
 ّما هي رشوط طهارة املاء املتغري بطاهر ؟: ٥س
 نجاسة ؟هي أحوال املاء إذا سقطت فيه  ما: ٦س
 ما هي سبب كراهة املاء املشمس؟: ٧س
 مطهر ؟ ما هو سبب كون املاء املستعمل غري: ٨س

................................................................................ 
طهور وطاهر ونجـس ، والطهـور نوعـان طهـور بـال كراهـة : املاء ثالثة أقسام  : ٢س.ج

والطاهر نوعان مـستعمل ومتغـري بالطـاهرات، والـنجس نوعـان قليـل وطهور بكراهة ، 
 . وكثري

 .إناء منطبع ، وبالد حارة: رشطان  : ٣س.ج
 .ّطهارة املحل ، وعدم تغري املاء: رشطان  : ٤س.ج
 .املخالطة ، التغري الكثري: رشطان  : ٥س .ج
 :حالتان  : ٦ س.ج

نجاسة إال إذا كان واردا عىل النجاسة وقـد ة الاأن يكون قليال فحينئذ ينجس بمالق: األوىل 
 . يصري طاهرا طهر املحل ومل يتغري املاء فإنه

 .ّينجس إال بالتغري أن يكون كثريا فحينئذ ال: الثانية 
 .اخلشية من اإلصابة بالربص : ٧س.ج
 . ّذهاب قوته ملا رفع به حدث أو أزيل به نجس : ٨س .ج

 



 " مسائل عملية "
  

 َء حنفية هل جيوز الوضوء به ومل ؟عندنا إناء فيه ما -١
 َأمطرت السامء ونزل الربد فجمعناه يف إناء وذاب فهل جيوز الوضوء به ومل ؟ -٢
 ذهب مجاعة إىل اجلبل فوجدوا عني ماء تنبع فيه فهل جيوز الوضوء به ومل ؟ -٣
ّخزان ماء من األملنيوم سخنته الشمس يف بلد حار حتى فصلت منه زهومـة  -٤

 منه لتربيد اجلسم ؟  فهل جيوز االغتسال 
ّعندنا ماء يف كأس زجاج سخنته الشمس يف بلد البحرين فهل جيوز الرشب  -٥

 منه ومل ؟
ّعندنا خزان ماء من حديد سخنته الشمس يف الصيف يف القاهرة فهل جيـوز  -٦

 الوضوء به ومل ؟
  
  
  
  

................................................................................  
 .نعم جيوز ألنه ماء مطلق  -١
 .نعم جيوز ألنه ماء مطلق  -٢
 .نعم جيوز ألنه ماء مطلق  -٣
 .ّنعم جيوز ولكن بكراهة ألنه ماء مطلق مشمس  -٤
 .ّنعم جيوز وبال كراهة ألن الزجاج غري منطبع ألنه يتكرس  بطرقه  -٥
  . نعم جيوز وبال كراهة ألن القاهرة بلد معتدل احلرارة فال يرض التشميس فيه -٦

 



 من إناء ومجع املاء املتساقط من أعضائه يف وعـاء فـأراد  حمدثتوضأ شخص -٧
 الوضوء به مرة أخرى فهل جيوز ومل ؟

من إناء فلام أهنى وضوئه بقي ماء يف اإلنـاء فهـل جيـوز حمدث توضأ شخص  -٨
 الوضوء به ومل ؟

ل جيـوز اغتسل شخص لصالة اجلمعة وكان املاء املتساقط منه يقع يف إناء فهـ -٩
 الوضوء من هذا املاء ومل ؟

ّ اغتسل شخص من حر شديد ومجع املاء املتساقط من أعضائه يف إناء فـأراد -١٠
 االغتسال به عن جنابة فهل جيوز ومل ؟

 توضأ شخص عن حدث ومجع ماءه املستعمل فـأراد أن يـستنجي بـه فهـل -١١
 جيوز ومل ؟

تساقط من الثوب فطهر الثـوب  وقع بول عىل ثوب فغسله بامء ومجع املاء امل-١٢
 ّومل يتغري املاء فهل جيوز الوضوء به ومل ؟

 
 

................................................................................ 
  .حدثال جيوز ألنه ماء مستعمل يف رفع  -٧
  .نعم جيوز ألن املستعمل هو املتساقط من األعضاء ال الباقي يف اإلناء -٨
 .احلدثنعم جيوز ألن غسل اجلمعة مستحب لتحصيل الثواب ال لرفع  -٩

  .قوتهنعم جيوز ألن غسل التربيد ليس لرفع احلدث فيبقى املاء عىل  -١٠
 .النجسال جيوز ألن املاء املستعمل ال يزيل  -١١
 .ال جيوز ألنه ماء مستعمل يف إزالة النجس فهو طاهر غري مطهر -١٢



اء ومجع املاء املتساقط يف إناء فوجدنا وقعت نجاسة عىل منضدة فغسلت بامل -١٣
  ؟ صغرية من النجاسة فهل جيوز تربيد اجلسم بهأجزاءويف املاء املنضدة قد طهرت 

ّ بال طفل عىل سجادة فغسلنا الـسجادة باملـاء ولكـن ال يـزال فيهـا رائحـة -١٤
 فيه ّنجاسة وكنا قد مجعنا املاء املتساقط من غسل السجادة يف إناء فوجدناه مل يتغري

 يشء فهل جيوز تربيد اجلسم به ومل ؟
  لون املاء قليال فهل جيوز الوضوء به ومل ؟ّفتغريسقط حليب يف دلو من ماء  -١٥
ٌ خلط ماء بامء ورد فصارت رائحـة اخللـيط هـي رائحـة الـورد فهـل جيـوز -١٦

 االغتسال به عن اجلنابة ومل ؟
 جيـوز للمـرأة أن تـستعمله يف ّ سقط صابون يف ماء فتغري املاء به كثريا فهـل-١٧

 غسل احليض ومل ؟
  سقط زيت طعام يف ماء فتغريت رائحته كثريا فهل جيوز الوضوء به ومل ؟-١٨

............................................................................... 
 . هّال جيوز ألنه ماء نجس لتغريه بالنجاسة والنجس ال جيوز استعامل -١٣
  .نجسال جيوز ألن املحل ما دام نجسا فاملاء املستعمل  -١٤
 .مطلقا جيوز ألنه ماء مطلق وتغريه بالطاهر قليل فيبقى  نعم-١٥
 .ّال جيوز ألن املاء تغري كثريا بالطاهر فيصري طاهرا غري مطهر  -١٦
 .ال جيوز ألنه ماء غري مطلق فال يرفع احلدث وال يزيل النجس  -١٧
وز ألن الزيت جماور للامء وليس خمالطا له بدليل أنه يتميـز ويطفـو فـوق املـاء وهـو ال يمنـع  نعم جي-١٨

 استعمل مع املاء ألنه ليس له جرم ومـادة يابـسة وعـىل كـل ينبغـي التأكـد مـن ْوصول املاء إىل البرشة إن
  ف عـن البـرشةوصول املاء إىل البرشة بصورة كاملة ألنه بسبب لزوجة الدهن قـد يتزحلـق املـاء وينحـر

وينبغي التأكد حني مسح الشعر أن يمسح بامء ال بطبقة دهن وإال مل يصح وضوئه إن مسح بغري املاء وأمـا 
 .إذا كان الدهن جامدا فال بد من تنحية طبقة الدهن ألن هلا جرم حيول بني وصول املاء إىل البرشة 



ز االغتسال منـه ّسقط كافور صلب يف ماء فتغريت رائحته به كثريا فهل جيو -١٩
 يف اجلنابة ومل ؟

 ؟ّ كغم ومل يتغري فهل جيوز الوضوء به ومل ٥٠سقط بول يف ماء قليل مقداره  -٢٠
ّ كغم فوجدناه قد تغـريت رائحتـه قلـيال فهـل ٢٠٠ بول يف ماء وزنه سقط -٢١

 جيوز الوضوء به ومل ؟
فهـل جيـوز ّ كغم ومل يتغري املاء ١٩١سقطت نجاسة يف خزان ماء يبلغ وزنه  -٢٢

 الوضوء به ومل ؟
ّ كغم فتغري لون املـاء كثـريا ٣٠٠سقط حرب يف خزان ماء يبلغ وزن املاء فيه  -٢٣

 فهل جيوز الوضوء به ومل ؟
ًسخنت الشمس يف صيف السودان ماء -٢٤  قلـة موضـوعا يف ٢٠ يبلغ مقـداره ّ

 خزان حديدي فظهرت فيه زهومة فهل يكره االغتسال منه لتربيد اجلسم ومل ؟
................................................................................ 

   و ال يرض املاء يف هذه احلالةاملاءنعم جيوز ألن الكافور الصلب جياور املاء بدليل أنه يستقر يف أسفل  -١٩
 .   ّتغري رائحته 

 .نجساال جيوز ألنه ماء قليل سقطت به نجاسة فيصري  -٢٠
ّال جيوز ألنه تغري بالنجاسة فيصري نجسا حتى وإن كان التغري  -٢١  .قليالّ
                                     ألنه يعفى عن نقص غم) ٢٥٠( ّ قلتان مل يتغري بالنجاسة وال يرض نقصانه بمقدار ألنهنعم جيوز  -٢٢

    .غم ) ٧٦٥( رطلني أي 
                ألن العربة يف باب قلتني ا غري مطهر وال يمنع ذلك بلوغه ال جيوز الوضوء به ألنه صار طاهر -٢٣

     .بالقلتنيّالطاهرات هو التغري الكثري وليس 
نعم يكره ألنه ماء مشمس يف إناء منطبع ويف بلد حار وال يمنع الكراهة بلوغه ألف قلة ألنه ال أثر  -٢٤

 .للقلة والكثرة يف املاء املشمس 



 يف بلد حار يف إناء نحاس حتى فصلت منه زهومة فهل ًشمس ماءّ سخنت ال-٢٥
 يكره استعامله يف الرشب ومل ؟

 ّ سقط خل يف ماء فغري لونه كثريا فهل جيوز استخدامه يف طبخ الطعام ومل ؟-٢٦
 اغتسلت امرأة من حيض فتساقط املاء من شعرها ووقـع عـىل ثياهبـا فهـل -٢٧

 تنجست تلك الثياب ؟
ّمن املاء فنظف الثوب و مل يتغري املاء فهل صغري  فغمسناه بإناء ّ تنجس ثوب-٢٨

 جيوز تربيد اجلسم هبذا املاء ومل ؟
ّ عندنا ماء قليل تغري كثريا بالصابون ثم تنجس بقطـرة بـول ثـم وقـع مـاء - ٢٩ ّ

ّالصابون املتنجس يف ماء طهور قليل وتغري بامء الصابون تغريا قلـيال فهـل جيـوز  ّ
 اء يف غسل الثياب ومل ؟ استخدام هذا امل

  
  
  

............................................................................... 
  أو يف عادة خلوف اإلصابة نعم يكره ألنه ماء مشمس وهو مكروه استعامله يف البدن سواء يف عبادة -٢٥

  . بالربص 
 .   طاهر يف نفسه ألنه نعم جيوز  -٢٦
 .نجسا ألن املاء املستعمل طاهر وليس ال تتنجس الثياب -٢٧
 ّ ال جيوز ألنه ماء نجس ألن النجاسة وردت عىل املاء القليل فنجسته  -٢٨
ّ ال جيوز ألن ماء الصابون صار نجسا بسقوط قطرة البول فيه فإذا وقع يف املاء الطهور القليل نجـسه  -٢٩

ّسواء تغري أم ال فهنا نعامل ماء الصابون املتنجس معاملة البول  وال نعامله معاملة الطاهرات كي نقول إن ّ
 . ّتغري قليال فال يرض 



 وكـان حوضـها العاديـةّ لتغسلها بالغسالة امرأة عندنا ثياب نجسة فجاءت -٣٠
ّصغريا فوضعت املاء الدافئ ثم وضعت الثياب وشغلت الغـسالة فهـل طهـرت 

 الثياب ومل ؟
 حوضها أكثر من قلتني ّ عندنا ثياب نجسة جئنا لنغسلها بغسالة ضخمة يسع-٣١

 ثم وضعنا الثياب ايتتال كغم ، ثم وضعنا كمية كبرية من ٢٠٠ يبلغ ًفوضعنا ماء
 ّالنجسة ثم شغلنا الغسالة فهل تطهر الثياب ومل ؟ 

 حيث توضع املالبس ةاألوتوماتيكيّ غسلت الثياب النجسة يف الغسالة ة امرأ-٣٢
بس ولكنـه يكـون خملوطـا بالتايـت أوال ثم ينزل املاء من خالل فتحات عىل املال

ًوتقوم الغسالة بشطفه أي تسحب املاء الوسخ وتلقيه خارجا وتصب ماء  جديـدا ّ
 وهكذا ويف آخر الغسالت ينزل ماء صاف فام هو احلكم ؟

 
............................................................................... 

ياب النجسة وردت عىل املاء فهنا النجاسة قد وردت عىل ماء أقل من القلتني  ال تطهر الثياب ألن الث-٣٠
  .لذلكفيجب التنبه فاحلل هو غسل الثياب قبل وضعها يف الغسالة فينجس املاء وتبقى الثياب نجسة 

ّ ال تطهر ألن املاء قد صار بوضع التايت فيه وتغريه به كثريا طـاهرا غـري مطهـر فـال يزيـل الـنجس -٣١ ّ
 . ّ الثياب النجسة قبل وضعها يف الغسالة ل هو غسلفاحل
 .ّ يف هذه احلالة تطهر املالبس ألن املاء املطلق يرد عىل الثياب النجسة يف آخر الغسالت فيطهرها -٣٢

ّ واخلالصة هي أنه يف الغسالة العادية يوضع املاء أوال وتلقى فيه الثياب النجـسة فـال تطهـر املالبـس ألن 
ّ عــىل املــاء وحــوض الغـسالة صــغري ال يــسع قلتــني ، ولكـن احلــال خمتلــف يف الغــسالة النجاسـة واردة

ر ألن ّاألوتوماتيكية حيث ينزل املاء عىل الثياب النجسة ،صحيح أن املالبـس يف الغـسالت األوىل ال تطهـ
ايف املاء خملوط بمساحيق الغسيل فيكون طاهرا غري مطهر ، ولكن يف الغسالت األخـرية ينـزل املـاء الـص

  .ّاملطلق فيطهر الثياب 



 عندنا ثياب نجسة ألقينا عليها املاء وطهرت واملاء املتساقط من غسل الثياب -٣٣
ّسقط عىل سجادة فهل تنجست السجادة علام أن املاء مل يتغري ؟ ّّ ّ 

 ذهب شخص كي يسبح يف املسابح العامة وكان يف املسبح أناس كثر وربـام -٣٤
 م يبول يف داخل املاء فهل جيوز الوضوء هبذا املاء ؟  أجسامهم متسخة وربام بعضه

ّ بال شخص فلام انقطع البول استنجى باملاء وغسل ذكـره فتـساقطت أثنـاء -٣٥
  عىل فخذيه وثيابه فامذا يفعل ؟قطرات املاءالغسل بعض 

خرناه الستعامله وقت انقطاع املاء فلـام ّدقد ا يسع قلتني فيه ماء عندنا خزان -٣٦
 توضأ به وجدنا فيه فأرة ميتة فهل جيوز الوضوء به ومل ؟   جئنا لن

  
    
  
  
  
  

............................................................................... 
ّ ال تتنجس السجادة ألن املاء املستعمل يف غسل النجاسة مل يتغري واملحل قد طهر فيكون املاء طـاهرا -٣٣ ّ

 .مطهرغري 
نعم جيوز ما دام ال جيد لون نجاسة أو رائحة نجسة أو طعم نجـس ألن املـاء الكثـري ال يتـنجس إال  -٣٤

  .ّبالتغري
إذا غسل باملـاء   هذه القطرات طاهرة وال جيب غسل الفخذين أو الثياب ألن املحل النجس كالذكر-٣٥

  .مطهرغري ا املاء املتساقط طاهريكون ّوقد طهر املحل وال تغري باملاء ف
أن سته وبـام أن املـاء يف اخلـزان كثـري يـسع قلتـني فيجـب ّ امليتة نجسة فإذا سقطت يف ماء قليل نجـ-٣٦
 .ّبالتغريجد لونه أو رحيه أو طعمه قد تغري فهو طهور ألن املاء الكثري ال ينجس إال نفحص املاء فإذا مل ن
  



 " باب امليتة "
 

 .واخلنزيرالنجاسات عديدة كالبول والغائط والدم واخلمر والكلب 
ُومن النجاسات امليتة فهي نجسة بجميع أجزائها َ احليوان إذا مات صـار نجـسا ، فْ

 .نجسحلمه وعصبه وجلده وعظمه وسنه وشعره وكل جزء فيه هو 
 . ما فارقت احلياة بغري ذكاة رشعية: وامليتة 

 :م هي وهلا أقسا
 فيـصري نذبحـه، كخروف فارق احلياة من غـري أن ،َّيذكما يؤكل حلمه إذا مل  -١

 .أجزائهنجسا بجميع 
 .ّ ، كخروف ذبحه جمويس فهو نجس ّما يؤكل حلمه إذا مل يذك ذكاة رشعية -٢
 سواء ذبح أم ال  كنمـر ودب وذئـب ، فهـذه ما ال يؤكل حلمه إذا فارق احلياة -٣

ألن الذكاة ال تعمل شيئا فـيام  باختالف طريقة املوت نجسة ال خيتلف احلكم فيها
 .ال يؤكل حلمه 

 ّأما احليوان الذي يؤكل حلمه إذا ذكي ذكاة رشعية فهو حالل طيب وليس نجـسا 
كخروف ذبحناه ذبحا رشعيا أي عىل الطريقة اإلسالمية فهذا حالل طاهر وليس 

ّنجسا واخلروف هنا ال يوصف بأنه ميت وإنام مذكى  ٌ ْ. 
 
 
 
 



 " فصل يف جلود امليتة "
 

 :جلود احليوانات تكون طاهرة بإحدى وسيلتني 
   بأن نأيت بحيوان يؤكـل حلمـه كاجلـاموس ونذبحـه ذبحـا رشعيـا :التذكية -١

ف ّفجلده طاهر جيوز بيعه والصالة عليه واستعامله مجيع االستعامالت بدون توقـ
 .دبغهعىل 

 فإذا ذبحنا حيوانا ال يؤكل حلمـه مهوالتذكية ال تكون إال للحيوان الذي يؤكل حل
 .مل تؤثر فيه ويبقى نجسا 

وهو وسيلة تطهري جلود امليتة ، واحليوان إذا مات ال وسـيلة لتطهـري  :الدبغ -٢
 . بواسطة الدبغ إال جلدهأي جزء منه 

كنمـر مـات ، ّوالدبغ يطهر جلود امليتة سواء منها مأكول اللحـم أو غـري مأكولـه
 .غناه فإنه يصري طاهرافأخذنا جلده النجس ودب

 :ّفتلخص من ذلك ما ييل
 .إن التذكية وسيلة لطهارة جلد احليوان الذي يؤكل حلمه فقط  -١
إن الدبغ وسيلة لطهارة جلود احليوانات امليتات عموما سواء ما يؤكل حلمها  -٢

  .وما ال يؤكل حلمها
 .الرمان كقشور ،ّهو نزع فضالت اجللد التي تعفنه بامدة مطهرة : والدبغ
ّ أن تيبس قشور الرمان ثم تطحن ثم تلقى باملاء فتصري حملوال ثم نأيت :ذلكوكيفية 

باجللود فننقعها يف املحلول وترتك فيه فرتة طويلة حتى يزول العفن والفساد الذي 
   .يف اجللد بحيث يطيب وتزول الرائحة منه



ثم تغسل باملاء فـأي ويمكن أن تؤخذ املادة وتوضع مبارشة عىل اجللد وترتك فرتة 
 . ّطريقة تزيل العفونة منه هي جائزة وتطهر اجللد ونرجع يف ذلك إىل أهل الصنعة

ُ هو أن نأيت باجللد املدبوغ وننْقعه يف ماء مطلق ثم ننظـر فـإن وضابط صحة الدبغ ُ َ َ
  ّتغري املاء وفسد فهذا دليل عىل عدم طهارة اجللد فعلينا إعـادة الـدبغ مـن جديـد 

صار طاهرا ، فحينئذ يباع ويشرتى ويـصىل قد ّتغري املاء فهذا دليل عىل أنه وإن مل ي
 .عليه وتتخذ منه املالبس ويصىل فيها ويستعمل مجيع أنواع االستعامالت

ّويشرتط يف الدبغ أن جيري بامدة حريفة كالـشب وقـشور الرمـان وبعـض املـواد  ِّ ِ
ِّالكيميائية وخري مثال ملعرفة معنى املواد احلريف ة هو مـا يـسمى عنـدنا بــالليمون ِ

ِّفعند تذوقه حيصل يف اللسان لذعة فتكون هذه املـادة حريفـة ) اللمندوزي(  دوز ِ
 .تصلح للدبغ 

ِّوسبب اشرتاط املواد احلريفة ونعنـي بالبـاطن هـو  هو أن اجللد له ظاهر وباطن ، ِ
َاجلزء الذي إذا شق عرضا بالسكني ظهر َّ لـد النجاسـة  ، فهذا اجلزء الباطن من اجلُ

ِّوالنتن والعفونة مسترتة فيه ، فإذا استخدمنا مادة غري حريفة كـالطحني والـسكر  ِ
وامللح والصابون فهنا قد يطهر ظاهر اجللد ولكن ال تصل الطهارة لبـاطن اجللـد 

 .وهلذا إذا نقع اجللد باملاء ظهر الفساد الذي كان مسترتا فيه 
ِّأما املواد احلريفة فألهنا مواد حاد ة فهي تتخلل يف مسامات اجللد فتقلع النجاسـة ِ

 .فيطهر اجللد ظاهرا وباطنا
ويستثنى من احليوانات التي يطهر جلدها بالدباغ الكلب واخلنزير، ألهنام نجسان 

ألن احلياة التي هي أساس بقاء الطهارة إذا حال احلياة فالدبغ ال ينفع يف تطهريمها 
  .ب أوىل أن ال ينفعمل تنفع الكلب واخلنزير فالدبغ من با



ّبمعنى أن الدب والنمر واألسد وغريها من احليوانـات هـي طـاهرة وهـي حيـة 
الطهارة هو احليـاة فـإذا زالـت وسبب تتنفس وتتحرك ولكنها إذا ماتت نجست 

والكلب واخلنزير نجسان ، صارت نجسة فهذا معنى أن أساس الطهارة هو احلياة 
ريمها وال يوجد من احليوانات ما هو نجس وهو ان وال تنفع احلياة يف تطهّومها حي

حي سوى الكلب واخلنزير ، فلهذا قلنا إن الدبغ ال يطهرمها ألن احلياة التي هـي 
 .أساس الطهارة إذا مل تنفعهام ، فالدبغ من باب أوىل أن ال ينفعهام 

فإذا مات كلب أو خنزير فال يمكننا أن نستفيد مـن جلـدهيام بـأي طريقـة كانـت 
 .احليواناتبقية بخالف 

ّومثل الكلب واخلنزير يف النجاسة املتولد منهام كأن نزا خنزير عىل كلبـة فأحبلهـا 
 .فاجلنني نجس لنجاسة األصلني

 ّوكذلك اجلنني املتولد من الكلب مع حيوان طاهر أو من اخلنزير مع حيوان طاهر 
 اجلنني "قول  فاجلنني نجس ألن القاعدة تفأحبلهانزا كلب عىل نعجة : مثال ذلك 

 فالكلـب نجـس والنعجـة طـاهرة فـاجلنني يتبـع أخـس "يتبع أخس األصـلني 
 .األصلني وهو الكلب النجس 

 :وهيفتلخص أن ثمة قاعدة حتكم اجللود 
 وكل حيوان نجس موته، كل حيوان طاهر حال احلياة فجلده يطهر بالدباغ بعد "

 ."حال احلياة فجلده ال يطهر بالدباغ 
ا طاهرة يف حال احلياة األليفة منها واملفرتسة إال الكلب واخلنزير واحليوانات كله

 .طاهروما تولد منهام أو من أحدمها مع حيوان 
 



 " فصل يف شعور امليتة "
 

) وهو ما عـىل جلـد البعـري واألرنـب ( شعر امليتة ومثله الصوف والريش والوبر 
و مـات خـروف  ، فلـةنجس ال فرق بني ما كان من مأكول اللحـم وغـري مأكولـ

وأخذنا صوفه فهذا الصوف نجس ألنه أخذ من ميتة وهي نجسة بجميع أجزائها  
 .فلو أخذ شخص هذا الصوف وحاكه ولبسه وصىل به فصالته باطلة

   والشعر والصوف والريش والوبر ال سبيل إىل تطهريهـا فـال ينفـع معهـا الـدباغ 
ِّ يف مادة حريفـة  فلو أخذ شخص صوف خروف وألقاه،فقطألنه خاص باجللود  ِ

 .أبداال يطهر 
 ، فلـو وأما يف املذكاة فالشعر والصوف والـريش والـوبر طـاهراتهذا يف امليتة ، 

 .ذبحنا دجاجة وأخذنا ريشها فريشها طاهر
 ليـست ة اإلنسان طاهر ألن ميتهو اإلنسان فشعر ويستثنى من نجاسة شعر امليتة 

 .اآلدمي نجسة لكرامته عند اهللا فامليتة نجسة إال من
 واملأخوذ منه بعد أيضا، واملتساقط بنفسه طاهر طاهر،فالشعر املتساقط يف احلالقة 

و مات إنسان وأخـذنا شـيئا مـن شـعره ووضـعناه يف ثيابنـا أيضا، فلموته طاهر 
 .صحيحةوصلينا فصالتنا 

 
 

 
 



 " فصل يف عظام امليتة "
 

نجس ال فرق بني ما ) يلناب الف( عظم امليتة ومثله القرن والسن والظفر والعاج 
لـو ف فلو مات خروف مـثال فعظامـه نجـسة ةكان من مأكول اللحم وغري مأكول

 .مات فيل فأخذنا نابه فهو نجس ال يصح بيعه ورشاؤه
والعظم والقرن والسن والظفر والناب والعاج ال سـبيل إىل تطهريهـا فـال ينفـع 

ِّقي يف مادة حريفـة فـال  فلو أخذ العظم وألفقط،ألنه خاص باجللود معها الدباغ  ِ
 يطهر أبدا 

 ، وهلذا جيـوز أما يف املذكاة فالعظم والقرن والسن والظفر طاهراتهذا يف امليتة ، 
 .للشخص أن يأكل ويمص عظام اخلروف املذبوح أو الدجاجة 

  ألنـه اإلنـسان طـاهر يف طاهر هواإلنسان فعظم ويستثنى من نجاسة عظم امليتة 
 .ملوتحال احلياة ويف حال ا

 ومها يأكالن ومها ميتان املوت،ويستثنى أيضا السمك واجلراد فهام ال ينجسان يف 
  .أكلهامولو كانا نجسني مل حيل 

 
 
 
 
 
 



 " تنبيه "
 

ُإنه يشرتط يف الدبغ أن جيري بمـواد حريفـة واحلريـف :  قلنا  ِّ ِِّ هـو الـذي يلـذع : ِ
القة زوال العفونة والفساد ما ع: اللسان عند ذوقه وهنا قد يتساءل الطالب قائال 

 من اجللد بلذعة اللسان فلامذا املواد التي تلذع هي التي يصح التطهري هبا ؟  
يـشرتط : األصل يف التعبري عن املواد التي يصح هبا الدبغ هو أن يقال : واجلواب 

  .ّأن جيري الدبغ بمواد قابضة ألهنا هي التي تطهر اجللد وتزيل العفونة منه
 فهذه املـواد تزيـل املائيـة هي التي تعمل عىل الشد واالمتصاص: لقابضة واملواد ا

التي يف اجللد وهلذا تستعمل املواد القابضة يف وقف النزيف حيث تعمل عىل شـد 
األنسجة وكذا يف معاجلة اإلسهال وذلك مثـل مـادة التـانني املوجـودة يف قـشور 

ِالرمان ، ولكن ملا كانت املواد القابضة هي مـواد ح ِّريفـة عـربوا عـن املـواد التـي ّ
ِّتشرتط يف الدبغ باملواد احلريفة  ِ. 

والقصد هو أن املادة القابضة هي التي هلا مدخل يف تطهري اجللـد يف الـدبغ وهـي 
ِّمواد حريفة أيضا فلذا ذكر العلامء التعبري باحلريف يف الـدبغ فاألوضـح أن يقـال  ِِّ ِ

 .قبض بالدبغ تشرتط املواد القابضة حتى يظهر عالقة ال
 
 
 
 
 



 " خالصة باب امليتة "
 

 .هي التي فارقت احلياة بغري ذكاة رشعية  : امليتة
وهي نجسة بجميع أجزائها حلمها وعصبها وجلدها وشعرها وعظمها وسنها إال 

 .واجلراداآلدمي فإن ميتته طاهرة بجميع أجزائها وكذا ميتة السمك 
 .الدباغبعد وال يطهر يشء من أجزاء امليتة إال اجللد 

ِّنزع فضالت اجللد بامدة حريفة: والدباغ  ِ. 
ِّواحلريف   .هو الذي يلذع اللسان عند ذوقه: ِ

ويستثنى من اجللود التي تطهر بالدباغ جلد الكلب واخلنزير وما تولد منهام أو من 
 أحدمها مع حيوان طاهر

 احليـاة يطهـر  إن كل حيوان طاهر يف حال" ألن القاعدة تقول أبدا،فإهنا ال تطهر 
 ." وكل حيوان نجس يف حال احلياة فال يطهر جلده بالدباغ بالدباغ،جلده 

 .وشعر امليتة وعظمها نجسان من اجلميع إال من اآلدمي لكرامته عند اهللا عز وجل
 
 
 
 

 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 ما فارق احلياة
 
 

ْميت                          ّ مذكى                                                                                     َ ُ 
 اجللد والعظم والشعر

 هاوغري                                                                                                                  
 )طاهرات (                               من غري اإلنسان                         من اإلنسان                

 اجللد والعظم والشعر                  
 وغريه                 

 )طاهرات (            
 
 واخلنزير وفرعهام     من غري الكلب                   من الكلب واخلنزير وفرعهام                            

    اجللد والعظم والشعر                                       
  وغريه                
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 " أضواء عىل النص "
 

  * فصل                                   ((                         
 

أو مـن * ّإال جلد الكلب واخلنزير وما تولد منهام* بالدباغ* ُتطهر* وجلود امليتة
  )).* نجس إال اآلدمي* وشعرها* تةوعظم املي* أحدمها

 
 

 
 

............ .................................................................... 
هذا الفصل معقود لبيان يشء من األعيان النجسة وهي امليتة وما يطهر منها بالدباغ وهو اجللـد ومـا ال  *

 .أجزائهايطهر وهو بقية 
 .ت احلياة بغري ذكاة رشعية ، وأما جلد غري امليتة أي املذكاة فطاهر بال دبغ ما فارق: امليتة * 
 . وهو كذلك الدبغ قوله تطهر يفهم منه أهنا نجسة قبل  *
 .نزع فضالت اجللد بيشء حريف : الدباغ  *

 .خنزيرةكلب عىل مثل أن ينزو * 
  .طاهرأي مع حيوان * 
 .ومثل العظم السن والظفر والناب * 
 .ل الشعر الصوف والريش والوبر ومث* 
  وسيأيت كـالم القـايض أيب شـجاع يف بـاب النجاسـاتطاهرة،فإن عظمه وشعره طاهر بل ميتته كلها * 

 .واجلراد أن امليتة كلها نجسة إال اآلدمي والسمك ّفتحصلواجلراد، حيث يستثني أيضا السمك 

 



 " أسئلة الطالب "
 

  الطهارة واملياه والوضوء والغسل ؟ ما عالقة الكالم عىل امليتة بكتاب-١
الطهارة هلا وسائل لتحصيلها كاملاء فإنه وسيلة للوضوء والغسل وإزالة : اجلواب 

النجاسة وكالرتاب فإنه وسيلة للتيمم ، واملاء الذي هو وسيلة للوضوء له وسـيلة 
كلمنـا ّأيضا وهي اآلنية ألهنا ظروف وأوعية حلمل املاء فهنا ملا تكلمنا عىل املـاء ت

 اآلنية وهي إما أن تتخذ من امليتة أو من غري امليتـة فاملتخـذة يعىل وسيلة املاء وه
من امليتة قد تتخذ من اجللد أو العظم أو الشعر واملتخذة من غري امليتة قد تتخذ من 
النحاس أو الذهب أو الفضة أو من معدن آخر ، فنحن حني نتحدث عن الطهارة 

ارة من آنية مصنوعة من جلد امليتة ؟ أو ما حكم قد يسأل شخص وما حكم الطه
 .التطهر من آنية الذهب ؟ ولذا تكلم العلامء عىل اآلنية بعد الكالم عىل املاء 

  هل إذا وجدنا فأرة ميتة وأخذنا جلدها ودبغناه فهل يطهر ؟-٢
 كل جلود امليتة تطهر بالـدباغ إال جلـد " نعم يطهر جلدها فكالمنا عام :اجلواب
 ." وما تولد منهام أو من أحدمها واخلنزير الكلب

 قلتم إن جلود امليتة تطهر بالدباغ وقلتم إن شعر امليتة نجس وال يطهر بالدباغ -٣
 ّفامذا نفعل يف جلود امليتة املكسوة بالشعر ؟ 

جلود امليتة تطهر بالدبغ والشعر الذي عليها نجس فيجـب إزالتـه فـال : اجلواب 
 ونصيل هبا ، ولكن يعفى عن القليل من الشعر النجس يصح أن نلبس هذه اجللود

ّواملرجع للعرف فإن قال هذا املقدار من الشعر قليل فيكون نجسا معفوا عنـه أي 
 .ال يرض الصالة فيه ، وإن قال عرف الناس هو كثري فهو نجس وال يعفى عنه 



جـس وال وجدنا ثعلبا ميتا فدبغنا جلده ولكنه ميلء بالشعر فهـذا الـشعر ن: مثال 
 .تصح الصالة يف فروة الثعلب ألن الشعر ال يطهر بالدبغ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " مسائل نظرية "
 

 ؟) الدبغ–امليتة : ( ِّ عرف -١
  ما هي أقسام امليتة؟-٢
 هي وسائل طهارة جلود احليوانات؟  ما-٣
 سبب اشرتاط املواد احلريفة يف الدبغ؟  ما-٤
 هر جلدها بالدباغ؟يط هي احليوانات التي ال  ما-٥
  ملاذا ال يطهر جلد الكلب واخلنزير بالدبغ؟-٦
  ما هي أحكام شعور احليوانات؟-٧
 هي أحكام عظام احليوانات؟  ما-٨

................................................................................ 
 .نزع فضالت اجللد بيشء حريف: ما فارقت احلياة بغري ذكاة رشعية، الدبغ:  امليتة-١
ّما يؤكل حلمه ومل يذك، ما يؤكل حلمه وقد ذكي ذكاة غري رشعية، مـا :  أقسام امليتة ثالثة -٢

 .ال يؤكل حلمه
 .ما استثنيالذكاة ملا يؤكل ، والدبغ للكل ما عدا :  وسائل طهارة جلود احليوانات اثنان-٣
 مل تنفع الكلـب واخلنزيـر فالـدبغ أوىل أن ال ألن احلياة التي هي أساس بقاء الطهارة إذا -٤

  .ينفع
 . هي الكلب واخلنزير وما تولد منهام أو من أحدمها-٥
 ألهنام نجسان حال احلياة فإذا كانت احلياة التي هي ساس الطهـارة مل تنفـع يف طهـارهتام -٦

 .فالدبغ أوىل
 . احليوانات إذا ذكيت فشعورها طاهرة، وإذا ماتت فشعورها نجسة-٧
 . احليوانات إذا ذكيت فعظامها طاهرة، وإذا ماتت فعظامها نجسة-٨



 " مسائل عملية "
 

 ذبح شخص خروفا وسلخ جلده وغسل منـه آثـار الـدم الـنجس ثـم فرشـه -١
 ليصيل عليه فهل تصح صالته ومل ؟

 سقط غزال يف هنر وغرق فانتشلنا جثته من املاء فهل جيوز لنا االسـتفادة مـن -٢
 جلده ومل ؟

ن جلـده  أن يـستفيد مـ هاجم نمر شخصا فقتله رميا بالرصاص فهل جيوز له-٣
  ؟ومل
  وجد شخص متساحا ميتا عىل الشاطئ فهل جيوز له أن يستفيد من جلده ومل ؟-٤
  ذبح شخص خروفا وأخذ صوفه وصنع منه ما يلبسه فهل جيوز ذلك ومل ؟ -٥
 جيوز الوضـوء بـه  ماتت امرأة وسقط من شعرها يف حوض فيه ماء قليل فهل-٦

 ومل ؟
................................................................................ 

 .ّ نعم صالته صحيحة ألن اخلروف مذكى والتذكية حتله بجميع أجزائه -١
نزيـر ّ نعم جيوز االستفادة من جلده وذلك بالدباغ ألنه يطهر جلود امليتـة مجيعـا مـا عـدا الكلـب واخل-٢

 .وفرعهام
ّ نعم جيوز االستفادة من جلده وذلك بالدباغ ألنه يطهر جلود امليتـة مجيعـا مـا عـدا الكلـب واخلنزيـر -٣

 .وفرعهام
ّ نعم جيوز االستفادة من جلده وذلك بالدباغ ألنه يطهر جلود امليتـة مجيعـا مـا عـدا الكلـب واخلنزيـر -٤

 .وفرعهام
 .ّأخذ من مذكى  نعم جيوز ألن الصوف طاهر ألنه قد -٥
  .وميتا نعم جيوز ألن اإلنسان ال ينجس حيا - ٦



  سقط عظم من ميتة يف ماء قليل فهل جيوز الوضوء به ومل ؟-٧
 فلام ذهب به إىل بيته تبني له أن مصنوع جاكيتا شخص سافر إىل أوربا فاشرتى -٨

 من جلد اخلنزير املدبوغ فهل جيوز له أن يصيل فيه ؟ 
 لبيـع األحذيـة ويـشرتي األحذيـة املـستوردة وبعـضها  شخص يملك حمـال-٩

 مصنوع من جلد اخلنزير فهل جيوز بيع هذه األحذية والتجارة فيها ؟
 ماتت قطة فجاء شخص ومحلها وكانت مبللة باملاء فهل تنجست يده وعليه -١٠

 غسلها ؟  
 شخص يعمل يف املختربات وأحيانا تأتيه بعض احليوانـات امليتـة كالعجـل -١١
قوم بترشحيه ملعرفة سبب الوفاة فتالمس بدنه وثيابه سوائل من امليتة فهل جيـب في

 عليه غسلها عند إرادة الصالة ؟  
 وهي أربطة كاألسالك تربط بني العظام - هناك من يستخدم أعصاب امليتة -١٢

 هـذه األعـصاب  يف بعض الصناعات فهـل جيـوز بيـع-وتنقل اإلحساس إليها 
 ورشاؤها ؟   

................................................................................ 
     .فيه ال جيوز الوضوء به ألن املاء صار نجسا بسقوط عظم امليتة -٧
 . ال جيوز أن يصيل به فإن صىل فصالته باطلة ألن اخلنزير نجس وال ينفع مع جلده الدباغ أبدا-٨
ء الذي يباع أن يكون طاهرا وجلد اخلنزير نجس حيا وميتا قبـل الـدباغ  ال جيوز ذلك ألن رشط اليش-٩

   .الدباغوبعد 
 .    نعم ألن امليتة نجسة -١٠
 . نعم ألن امليتة نجسة -١١
 ال جيوز ألن امليتة نجسة بجميع أجزائها وال يطهر منها يشء إال اجللـد بالـدبغ ورشط الـيشء الـذي -١٢

 .يباع ويشرتى أن يكون طاهرا 



 " باب اآلنية "
 

 .ِوالقدر كاملاعون والكأس ،اليشءوهو ما يوضع فيه  مجع إناء :اآلنية
ْوال فرق بني أن يكون اإلناء كبريا أو صغريا كاملكحلة ألنه يوضـع فيهـا الكحـل  ُُ ْ ُ  

 صغرية يوضع فيها الطيب وكملعقـة ألهنـا احلرب وكقنينةوكالقلم ألنه يوضع فيه 
 .ورشابم ظرف ملا يوضع فيها من طعا

فيجوز استعامل مجيع األواين الطاهرة من أي معدن صـنعت كاحلديـد والنحـاس 
حتى وإن كان املعدن نفيسا كالياقوت واملرجـان واملـاس فإنـه جيـوز ولكـن مـع 

 .الكراهة 
ألن النساء جيـوز  والنساء،إال إناء الذهب والفضة فإنه حيرم استعامله عىل الرجال 

ّ مـن أجـل احلاجـة إىل التجمـل والتـزين للـزوج هلن احليل من الـذهب والفـضة ّ
 .بخالف األواين فال تدعو احلاجة إىل استعامهلن هلا

 .عليها استعملت امرأة مكحلة من الفضة فهذا حرام :مثال
وال فرق يف التحريم بني أوجه االسـتعامل املختلفـة فـال جيـوز األكـل والـرشب 

ّوالوضوء والغسل والكتابة والتعطر والتكحـل وغ ريهـا بآنيـة الـذهب والفـضة ّ
 .حرامفالكل 

 .حينئذإال إذا دعت احلاجة إىل ذلك فيجوز 
 أن تصاب عني شخص فيصف له الطبيب التكحل بمكحلة من ذهب :ذلكمثال 

 .إليهفهذا جيوز للحاجة 



ومثل االستعامل يف التحريم االختاذ من غري استعامل  مثل أن يتخذ شـخص آنيـة 
جل االحتفاظ هبا للذكرى ، فهذا أيـضا حـرام ، ألن من ذهب ألجل الزينة أو أل

 :القاعدة تقول 
  " كل ما حرم استعامله حرم اختاذه "

 فإنه حيرم استعامهلا وحيرم اختاذهـا مـن والطبل،وذلك نظري آالت الطرب كالعود 
 ألجـل قطـع الطريـق عـىل الـنفس فاالختـاذ قـد جيـر صـاحبه إىل اسـتعامل،غري 

 .االستعامل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف الطالء بالذهب والفضة "
 

حيرم الطيل بالذهب والفضة وال جيوز استعامل اليشء املطيل هبام إال إذا كان الطالء 
والصبغ رقيقا قليال بحيث لو عرضنا املادة املطلية بالذهب أو الفضة عىل النـار مل 

ن املعدن  يسقط منها يشء له قيمة فحينئذ جيوز ألنه يعترب ضائعا ومستهلكا يف ضم
 .فهو لقلته يتسامح به 

 ولو عرضنا هذا القلـم عـىل الذهب، عندنا قلم مطيل بطبقة رقيقة من :ذلكمثال 
النار مل يذب ويسقط يشء من الذهب له قيمة ألنه قليل جدا قد تسقط منـه نقطـة 

 .استعاملهوقد ال تسقط ويضيع يف النار، فهذا القلم جيوز 
 .بالعرض عىل النار فهو حرام فإن كان حيصل ويتجمع يشء منه 

ة ولو عرضناه عىل النار سقط منه عندنا كأس من نحاس مطيل بالفض: مثال ذلك 
يشء من الفضة له قيمة أي أن تتجمع نقاط الفضة املطيل هبـا بحيـث يكـون هـذا 
املتجمع له قيمة مالية بحيث يظهر له وزن عند وزنه يف ميزان الذهب ، فهذا حرام 

 .ألنه كثري فال يتساهل به 
 ّ الصاغة فهذا يكفـي وال يشرتط العرض بالنار بالفعل بل لو سألنا أهل اخلربة من

ال حيصل منه يشء بالعرض عىل النار فهو قليل يعفى عنه  ء ذا الطاله لنا وافلو قال
 . حيصل فهو كثري ال يعفى عنه واوإن قال

 
 
 



ُ املضبب بالذهب والفضة " َّ" 
 

   .هو لصق قطعة بيشء ألجل إصالحه أو تزيينه أو لغرض آخر: التضبيب 
 فيوضع يف مكان الكرس طبقة من الذهب أو الفضة مثل أن ينكرس إناء من نحاس

 .ذلكوتلصق هبا بصمغ أو بسلسلة ونحو 
ألن َّوحيرم اإلناء املضبب بالذهب مطلقا سـواء كانـت الـضبة كبـرية أو صـغرية 

 فاقتـىض حتـريم اجلـزء الذهب أمره أغلظ من الفضة ألن الفخر واخليالء به أكـرب
 .الصغري والكبري منه 

 بقطعة صغرية مـن فأصلحناها مبخرة من املاس كرس منها يشء  عندنا:ذلكمثال 
 .أيضاالذهب فهذا حرام واستعامل املبخرة حرام واختاذها حرام 

 :ّوأما اإلناء املضبب بالفضة ففيه تفصيل هو كاآليت 
 .ذلك فيحرم َّإن كانت الضبة كبرية وال حاجة إليها -١

 .ذلكنيوم لغرض جتميله فيحرم مثل أن تلصق قطعة كبرية من الفضة بإناء من أمل
 .ذلك فيكره َّإن كانت الضبة كبرية وهلا حاجة -٢

مثل أن تلصق قطعة كبرية من الفضة بإناء حديد لسد كرس فيه ، فيكره ذلك ألجل 
 .َّكرب القطعة املضبب هبا 

 .ذلك فيكره إن كانت الضبة صغرية وال حاجة هلا -٣
ء حديد لغرض جتميله فيكره ذلك ألنه مثل أن تلصق قطعة صغرية من الفضة بإنا

 .هلاال حاجة تدعو 
 . فيجوز ذلك بال كراهة َّإن كانت الضبة صغرية وهلا حاجة -٤



مثل أن تلصق قطعة صغرية من الفضة بإنـاء حديـد لـسد كـرس فيـه فيجـوز بـال 
 .كراهة

 فام حكم عرف الناس عليه بأنه صغري ،الناسعرف واملرجع يف الصغر والكرب هو 
 .كبرياربه صغريا وإن حكم عليه بالكرب فنعتربه فنعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 " خالصة باب اآلنية "
 

 .اليشء مجع إناء وهو ما يوضع فيه :اآلنية
 .استعامهلافأما آنية املعادن غري النفيسة فيباح 

 .وأما آنية املعادن النفيسة مثل الياقوت فيجوز استعامهلا مع الكراهة 
فضة فيحرم استعامهلا عىل الرجـال والنـساء سـواء يف األكـل وأما آنية الذهب وال

 .غريمهاوالرشب أو يف 
 .اختاذهومثل االستعامل يف احلرمة االختاذ ألن ما حرم استعامله حرم 

 .حينئذإال إذا دعت حاجة الستعامل آنية الذهب والفضة فيجوز 
 اختاذه إال إذا كـان ّوحيرم الطالء بالذهب والفضة وال جيوز استعامل املطيل هبام وال

 .جيوزالطالء قليال فحينئذ 
كثري  فإن حصل منه يشء له قيمة فهو النار،وضابط القلة والكثرة هو العرض عىل 

 .قليل مل حيصل فهو وإن
 .وحيرم التضبيب بالذهب مطلقا 

 .آخروهو لصق قطعة بيشء ألجل إصالحه أو لتزينه أو لغرض 
 الضبة كبرية وال حاجة هلا ويكره إن كانت وأما التضبيب بالفضة فيحرم إن كانت

الضبة كبرية وهلا حاجة أو صغرية وال حاجة هلا ، فإن كانت صـغرية وهلـا حاجـة 
 .فيجوز بال كراهة 

 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 اآلنية
 
 

        مصنوعة من غري الذهب والفضة                                            مصنوعة من الذهب والفضة          
 )حيرم ( 

     مل يضف عليها                                                                                       ا      أضيف عليه                   
                  الذهب والفضة                          الذهب والفضة                                                       

                              

      من معدن غري نفيس        من معدن نفيس                                                                                                  
 )يباح    (                )                  يكره (                                                                                      

 

 بواسطة التضبيب                             بواسطة الطالء                                               
                                            

 بالذهب                                                         بالفضة                                           كثري                     قليل          
 )حيرم (                                                                                                     )       حيرم    (              )          يباح 
                                                        

   صغرية                         كبرية                                                                                                            
                                                                        

                                                    

    حلاجة            لزينة                                                  حلاجة            لزينة                                      
 )يباح      (    )    يكره      (                     )             يكره        (   ) حيرم     (                             

 



 " أضواء عىل النص "
 

 *فصل
مـن اسـتعامل غريمهـا * الذهب والفضة وجيـوز* أواين* استعامل* وال جيوز   (

 .)   *األواين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 . هذا الفصل معقود لبيان وسيلة الوسيلة ألن اآلنية وسيلة املاء ، واملاء وسيلة الطهارة* 
 .أي حيرم * 
 .اختاذهتعامله حرم ومثل االستعامل االختاذ ألن القاعدة تقول كل ما حرم اس* 
  . واآلنية مجع إناءآنية، واألواين مجع صغريا،اإلناء ما يوضع فيه اليشء سواء أكان كبريا أم * 
 .إما بال كراهة إذا مل يكن املعدن نفيسا ، وإما بكراهة إذا كان املعدن نفيسا* 

 



 " أسئلة الطالب "
 

يب بالذهب ولو كانت ملاذا جاز الطالء بالذهب إذا كان قليال ومل جيز التضب -١
 الضبة صغرية فام الفرق ؟

ّواجلواب هو أن الطالء إذا كان ال يتحصل منه يشء يكـون كأنـه معـدوم فهـو ال 
تأثري له فهو جمرد لون ال قرشة له وال سامكة بينام الضبة الـصغرية هـي قطعـة مـن 

 .الذهب هلا تأثريها فهي ليست ضائعة ومستهلكة كام يف الطالء القليل 
صد هو أنه مع هكذا طالء ال وجود فعليا للـذهب بخالفـه يف حالـة الـضبة والق

 .الصغرية
 ما هو قصدكم باحلاجة يف قولكم جتوز ضبة الفـضة إن كانـت حلاجـة هـل إذا -٢

 وجد معدن آخر يقوم مكان الفضة تنتفي احلاجة ؟
واجلواب هو أن مرادنا باحلاجة كل غرض غري الزينة فإصالح اإلناء مـن الكـرس 

اجة وشده وتقويته بضبة فضة حاجة وال نقصد باحلاجة أن ال يوجد ما يـصلح ح
به اإلناء غري الفضة بل جيوز التضبيب بالفضة عند الكرس أو التقويـة مـع وجـود 

 .معدن آخر يقوم مقام الفضة 
إذا كان عند بعض الناس الذين تابوا بعـض األواين الذهبيـة والفـضية فـامذا  -٣

 يفعلون هبا ؟
ّ بتذويبها عند الصاغة واالسـتفادة وا منها كأن يقوموا أن يتخلصمعليه : اجلواب

 .ّمن ثمنها أو حتويلها إىل حيل للنساء
 

  



 " مسائل نظرية "
 

 . اإلناء، التضبيب: ما هو تعريف -١
 .ما هي أحكام اآلنية -٢
 هل جيوز اختاذ آنية لذهب والفضة بال استعامل ومل؟ -٣
 لذهب والفضة؟ما هي أحكام الطالء با -٤
 ما هي أحوال التضبيب بالذهب والفضة؟ -٥
 كيف يفرق بني الطالء القليل والكثري ؟ -٦
 كيف يفرق بني الضبة الكبرية والصغرية؟ -٧

................................................................................ 
قطعة بيشء ألجل إصـالحه أو تزيينـه أو لصق :  ما يوضع فيه اليشء، التضبيب:  اإلناء-١

 .لغرض آخر
من الذهب والفضة حيرم استعامهلا ومن املعادن النفيسة يكره استعامهلا ومـن غـري   اآلنية-٢

 .النفيسة يباح استعامهلا
 . ال جيوز ألن ما حرم استعامله حرم اختاذه كي ال جير االختاذ  االستعامل-٣
 .امل اإلناء، وإن كان كثريا مل جيز الطالء إن كان قليال جاز استع-٤
إن كانت الضبة كبرية بال حاجة حـرم : له أربعة أحوال التضبيب بالذهب حيرم، وبالفضة -٥

  صغرية حلاجة جاز وإن كانت كبرية حلاجة كره، وإن كانت صغرية بال حاجة كره، وإن كانت
والطالء الكثـري حيـصل حيصل يشء منه إذا عرض عىل النار،   الطالء القليل هو الذي ال-٦

 .يشء منه إذا عرض عىل النار
عرف الناس عنها إهنا كبرية، والـضبة الـصغرية هـي مـا قـال   الضبة الكبرية هي ما قال-٧

 .عرف الناس عنها إهنا صغرية



 " مسائل عملية "
 

 .توضأ شخص من إناء مصنوع من النحاس فهل جيوز ذلك ومل ؟  -١
 .ملرجان فهل جيوز ذلك ومل ؟ غسل شخص ثيابه يف إناء مصنوع من ا -٢
 .توضأ شخص من إناء مصنوع من ذهب فهل جيوز ذلك ومل ؟  -٣
 َّتعطرت امرأة من قنينة مصنوعة من الفضة فهل جيوز ذلك ومل ؟ -٤
ْاشرتى شخص قلام مصنوعا من الفضة فلم يكتب به وإنام احـتفظ بـه فقـط  -٥

 فهل جيوز ذلك ومل ؟ 
لدواء بإناء مـن ذهـب فهـل  شخص واشرتط األطباء لعالجه خلط اَضمر -٦

 جيوز ذلك ومل ؟
 
 
 
 

................................................................................ 
 .استعاملهنعم جيوز ألن النحاس معدن يباح  -١
 .نعم جيوز ولكن بكراهة ألنه معدن نفيس  -٢
 .الستعامله الذهب املحرم ال جيوز ألن استعامل الذهب حرام  ووضوئه صحيح ولكنه يأثم  -٣
 .ال جيوز ألن آنية الفضة حمرمة االستعامل عىل الرجال والنساء  -٤
 .اختاذهال جيوز ألن آنية الفضة حمرم استعامهلا وما حرم استعامله حرم  -٥
 .نعم جيوز ألنه حلاجة  -٦



عندنا إناء مطيل بالفضة وكان الطالء قليال ال حيصل منه يشء بالعرض عـىل  -٧
  استعامله ومل ؟ النار فهل جيوز

عندنا مبخرة مطلية بالذهب وسألنا أهل اخلربة فقـالوا لنـا إن الطـالء كثـري  -٨
 .ّحيصل منه يشء له قيمة إذا عرضناه عىل النار فهل جيوز التبخر هبا ومل ؟ 

أهدي لشخص قلم مطيل بالذهب اخلالص وكان الطالء كثـريا فهـل جيـوز  -٩
 .االحتفاظ به من غري استعامل ومل ؟ 

 . إناء من النحاس فأصلحه شخص بضبة من الذهب فهل جيوز ومل ؟ كرس  -١٠
ّعندنا إناء مصنوع من البالستك فزيناه بضبة كبرية من الفـضة فهـل جيـوز  -١١

 .ذلك ومل ؟ 
عندنا كوب غايل الثمن مصنوع من البلور كرست أذنـه فأصـلحت بـضبة  -١٢

 .فضة كبرية فهل جيوز ومل ؟
 
 
 

............................................................................... 
 .إشكالجيوز ألنه قليل مستهلك فال  -٧
 .استعاملهال جيوز ألن الذهب هنا كثري فيحرم  -٨
 .اختاذهال جيوز ألن الذهب كثري فيحرم استعامله وما حرم استعامله حرم  -٩

 .وكثرمنه ال جيوز ألن الذهب أمره أغلظ والفخر واخليالء فيه أكرب فيحرم ما قل  -١٠
 .حلاجةال جيوز ذلك ألن الضبة كبرية ومل يؤتى هبا  -١١
 .نعم جيوز ولكن بكراهة ألن الضبة كبرية  -١٢

 



  عندنا إناء من النحاس زيناه بضبة فضة صغرية فهل جيوز ومل ؟  -١٣
 رس كأس فأصلح بضبة فضة صغرية فهل جيوز ذلك ومل ؟ ُك -١٤
سـتعامهلا امرأة عندها كـؤوس شـاي مزينـة بخطـوط ذهبيـة فهـل جيـوز ا -١٥

 واختاذها ؟
اشــرتى شــخص بعــض الثريــات املطليــة بالــذهب فهــل جيــوز تعليقهــا  -١٦ 

  بالسقف؟   
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................. ................................................. 
 .نعم جيوز ولكن بكراهة ألنه ال توجد حاجة هلا  -١٣
 . الفضة صغرية وجيء هبا حلاجة نعم جيوز وبال كراهة ألن ضبة -١٤
إذا كان هذا الطالء الذي رسمت به تلك اخلطوط كثيفا بحيث حيـصل منـه يشء لـو عرضـناه عـىل  -١٥

 .كاملعدوم وإن كان ال حيصل لقلته فيجوز ألنه جيوز،النار فال 
 الـسقف وال إن كان الطالء يتحصل منه يشء بالعرض عىل النار فيكون كثريا فال جيوز اسـتعامهلا يف -١٦

 .  االحتفاظ هبا وإن كان قليال فيجوز



 " باب السواك "
 

 أي حـني -ستياك مستحب يف كل حال ويف كل زمان إال بعـد زوال الـشمس اال
  .االستياك فإنه يكره له للصائم بالنسبة -دخول وقت صالة الظهر

 الرائحة ّوالسبب هو أنه بعد الزوال يظهر تغري يف رائحة الفم من أثر الصيام وهذه
  .ستياكهي أطيب عند اهللا من رائحة املسك فيكره إذهاهبا باال

ّومل يكره قبل الزوال ألن تغري الفم إنام حصل بسبب الطعام الذي أكله ليال وليس 
 .من أثر الصوم فال كراهة 

ّ وكل تغـري إذهابه،ّ كل تغري يف رائحة الفم حصل بسبب الصيام فيكره "ّفتبني أن 
 "سبب آخر غري الصيام فال يكره إذهابه للصائم يف الفم حصل ب

نام صائم بعد صالة الظهر واستيقظ عنـد العـرص فوجـد أن رائحـة فمـه : مثال 
 . وال يكره االستياكّتغريت من أثر النوم ، فحينئذ يستحب له 

  بعد الزوال للصائم بني كون الصيام فرضا أو مستحبا االستياكوال فرق يف كراهة 
 .ة بغروب الشمس أي عند دخول وقت املغرب وانقضاء الصيام وتزول الكراه

 
 
 
 
 
 



 " فصل يف مؤكدات السواك "
 

 : يتأكد استحبابه ويكون أشد استحبابا يف مواضع منها االستياك
 ألي سبب كأن سكت شخص طـويال أو تـرك األكـل عند تغري رائحة الفم -١

ثوم والبصل والكـراث والرشب لفرتة طويلة أوكأن أكل شيئا له رائحة كرهية كال
 .ّفيستحب حينئذ التسوك إلزالة الرائحة 

 فرق بني نوم الليـل الفم والّ ألنه سبب تغري رائحة عند االستيقاظ من النوم -٢
 .ّيتسوكونوم النهار فمتى استيقظ استحب له أن 

 أي قبل تكبرية اإلحرام سواء كانت الصالة فرضا أو نفال  عند إرادة الصالة -٣
 .ب السواك فلكل صالة يستح

 .أي قبل البدء بالتعوذ عند إرادة قراءة القرآن  -٤
 .فيتسوك ثم يبسمل ويغسل كفيه إرادة الوضوء عند  -٥

  . بكل يشء طاهر خشن بحيث يزيل الوسخ الذي عىل األسناناالستياكوحيصل 
فيجوز بكل عود من الشجر كالنخل والزيتون وجيوز بخرقة وبكل ما من شأنه أن 

  .األراكاألفضل هو السواك املعروف وهو املتخذ من عود يزيل الوسخ ولكن 
 أي ينوي سنة السواك فإن مل ينو شـيئا فـال النيةويشرتط حلصول األجر بالتسوك 

 .نواهثواب له ألنه ليس للمرء من الثواب إال ما 
 .القرآنّويكره التسوك بعد الزوال للصائم سواء للصالة أو الوضوء أو قراءة 

 .آخرّغري رائحة الفم بسبب النوم أو بسبب  وال يكره عند ت



 ّأي أن املوضعني األولني أعني عند تغري رائحة الفم وعند االسـتيقاظ مـن النـوم 
 .ّيمنعان كراهة التسوك للصائم 

واملواضع الثالثة الباقية أعني عند الصالة وقراءة القرآن والوضوء ، ال متنع كراهة 
 . ّالتسوك للصائم 

ّثالثة األخـرية ال تغـري رائحـة الفـم ، بيـنام النـوم و الـسكوت  أن الوالسبب هو
الطويل يؤثران عىل رائحة الفـم فيتـسوك ألجـل إذهـاب الرائحـة الطارئـة عـىل 

ّألن كل تغري يف رائحة الفم حصل بسبب الصيام فيكره إذهابه ، وكل تغري الصيام  ّ
 .يف الفم حصل بسبب آخر غري الصيام فال يكره إذهابه للصائم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة باب السواك "
 

ستياك مستحب يف كل حال ويف كـل زمـان إال بعـد الـزوال للـصائم كـي ال اال
 .تذهب رائحة الصيام من الفم التي هي أطيب عند اهللا من رائحة املسك 

  بكل طاهر خشن يزيل وسخ األسنان واألفضل عود األراك االستياكوحيصل 
 .األجرنية حلصول والسواك عبادة فال بد له من 

 :وهو أشد استحبابا يف مواضع هي 
 .كالمّ عند تغري رائحة الفم ألي سبب كان من أكل أو رشب أو ترك -١
 . عند االستيقاظ من النوم ألجل إزالة الرائحة -٢
 . عند إرادة الصالة -٣
 . عند إرادة قراءة القرآن -٤
 . عند الوضوء -٥

  سواء للـصالة أو للوضـوء أو لقـراءة القـرآن ّويكره التسوك بعد الزوال للصائم 
وال يكره عند تغري رائحة الفم بسبب النوم أو بسبب آخـر غـري الـصيام ألن كـل 
ّتغري يف رائحة الفم حصل بسبب الصيام فيكره إذهابه وكل تغري يف الفـم حـصل  ّ

 .بسبب آخر غري الصيام فال يكره إذهابه للصائم 
 
 
 
 



 "خمطط توضيحي 
 "رئييس  املخطط ال"

 
 االستياك

 
 

                  مكروه                  مستحب  
 )بعد الزوال للصائم(                                                                        

      

   بتأكيد                         بال تأكيد                  
 .ّ عند تغري رائحة الفم                               ) يف كل حال ووقت ( 

 .عند االستيقاظ من النوم  
 .الصالةعند  
 . عند قراءة القرآن  
 .عند الوضوء  
 
 
 
 

 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
 

للـصائم وهـو يف ثالثـة * إال بعـد الـزوال*  مستحب يف كل حـال*والسواك( 
وغريه وعند القيام من النوم وعنـد * ْالفم من أزمّمواضع أشد استحبابا عند تغري 

 ).للصالة القيام 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
يـراد بـه ولفظ السواك يطلق ويراد به اآللة التـي يتـسوك هبـا كـالعود وفرشـة األسـنان * 

 .ّ والتسوك مستحب االستياك بقولنا السواك مستحب أي أن  أي الفعل وهو املراداالستياك
 .عليها ويف كل األحوال التي يكون اإلنسان ضطجاعأي يف القيام والقعود وامليش واال* 
أي زوال الشمس عن وسط السامء ألن الشمس تبدأ بالظهور من املـرشق فـإذا وصـلت * 

خل وقت الظهـر ويعـرف زواهلـا وسط السامء ثم حتولت وزالت إىل جهة املغرب فحينها يد
 .من خالل الظل وسيأيت رشح ذلك يف مواقيت الصالة إن شاء اهللا تعاىل 

 . األزم قيل يف تفسريه هو السكوت الطويل ، وقيل هو ترك األكل والرشب *



 " أسئلة الطالب "
 

هل استعامل فرشاة األسنان بنية سنة السواك يعتـرب سـواكا رشعيـا وحيـصل  -١
 ألجر ؟صاحبه عىل ا

 نعم يعترب سواكا رشعيا ما دامت النية موجودة ألن السواك حيصل بكل :اجلواب
 .الوسخطاهر خشن يزيل 

 هل املرأة عليها سواك ويتأكد هلا السواك عند كل وضوء وصالة وغري ذلك ؟ -٢
نعم يسن للمرأة السواك كالرجل ويتأكـد اسـتحبابه يف نفـس املواضـع : اجلواب 

 .الستحباب للرجال وتؤجر عىل ذلك التي يتأكد فيها ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " مسائل نظرية "
 

  ما هو تعريف األزم؟-١
  ما هي إطالقات لفظ السواك؟-٢
  ما هو حكم السواك بالنسبة للصائم؟-٣
  ملاذا يكره السواك للصائم؟-٤
  متى ال يكره السواك للصائم؟-٥
  متى يتأكد استحباب السواك؟-٦
 ؟ بأي يشء جيوز التسوك-٧
 
 

................................................................................ 
 .هو السكوت الطويل، أو هو ترك األكل والرشب:  األزم-١
 . يطلق ويراد به اآللة،ويطلق ويراد به الفعل أي التسوك وحتريك اليد بالسواك-٢
 .الزوال السواك للصائم مستحب قبل الزوال مكروه بعد -٣
 ألن السواك يذهب رائحة الصيام من الفم وهي أحـب إىل اهللا مـن رائحـة املـسك فـال -٤

 .ينبغي إذهاب يشء حيبه اهللا
 . ال يكره السواك إذا تغري الفم بعد الزوال بسبب النوم أو أزم فإنه يستحب حينئذ-٥
عند الصالة،وعند عند تغري رائحة الفم، وعند االستيقاظ من النوم، و:  يف مخسة مواضع -٦

 .   قراءة القرآن، وعند الوضوء
 . بكل طاهر خشن يزيل وسخ األسنان ولو خرقة-٧

 



 " مسائل عملية "
 

 .ّتسوك شخص بعود شجرة العنب فهل يعد هذا سواكا رشعيا ومل ؟  -١
 تسوك شخص قبيل الوضوء فهل يستحب ذلك؟ -٢
 تسوك شخص وهو حيمل املصحف يريد القراءة فهل يستحب ذلك؟ -٣
 .ى شخص صالته وأخذ يتسوك فهل يستحب له ومل ؟ أهن -٤
ّصام شخص وعند القيام لصالة الظهر أخذ السواك وتسوك فام حكم ذلـك  -٥

 .ومل ؟ 
أكل شخص بصال وهو صائم ناسيا وذلك بعد صالة العرص فهل يكره له  -٦

 ّالتسوك ومل ؟ 
 
 
 
 

................................................................................ 
 .نعم يعترب رشعيا ألنه حيصل بكل طاهر خشن يزيل الوسخ وإن كان األفضل بعود األراك -١
 .نعم يستحب استحبابا مؤكدا -٢
 . نعم يستحب استحبابا مؤكدا -٣
 .نعم يستحب ألنه مستحب يف كل حال   -٤
   .حكمه الكراهة ألنه يكره بعد الزوال للصائم سواء لصالة أو وضوء -٥
ّ ألن التسوك إلذهاب رائحة البصل وليس من أجل إزالة رائحـة مستحب،ّه له التسوك بل هو ال يكر -٦

 .الصيام



 .ّتسوك شخص من غري أن ينوي يف قلبه سنة السواك فهل يؤجر عليه ومل ؟   -٧
ّصـام شخص يـوم عـرفـة وعندمـا أذن املـغرب أخذ الســواك يستــاك بـه  -٨

 السـواك مكروها له ومل ؟ قبـل أن يفطـر فهـل يعتبــر 
 استعمل شخص فرشاة األسنان ووضع عليها املعجون ونوى سنة الـسـواك -٩

 ّوفرش أسنـانه فهـل له أجر السنة ؟
عند كـل السواك  ركعة فهل يستحب ٢٠ صىل شخص الرتاويح يف رمضان -١٠

 ركعتني ؟
 شخص سقطت أسنانه كلها وقام برتكيب طقم األسنان فهل يـستحب لـه -١١

 السواك ؟
  امرأة أرادت أن تقرأ القرآن فهل يستحب هلا السواك ؟ -١٢

 
 
 
 

............................................................................... 
 . ال يؤجر ألنه ال بد من النية حلصول الثواب  -٧
 .أفطر وأكل الطعام أم الالسواك مستحب له يف هذه احلالة ألن الكراهة تزول بغروب الشمس سواء  -٨
 .نعم له ذلك ألن التسوك حيصل بكل خشن يزيل الوسخ وشعريات الفرشاة كذلك  -٩

 .السواكنعم يستحب ألن كل ركعتني صالة مستقلة فيسن عندها  -١٠
نعم يستحب ألن الغرض من هو التنظيف وتطييب الرائحة تـستوي األسـنان الطبيعيـة واألسـنان  -١١

 .الصناعية 
 .نعم يستحب هلا  -١٢



 " باب الوضوء "
 

 :فروض الوضوء ستة أشياء هي
 .النية -١
  .غسل الوجه -٢
  .غسل اليدين إىل املرفقني -٣
  .مسح بعض الرأس -٤
   .غسل الرجلني إىل الكعبني -٥
 .الرتتيب -٦

 الوضـوء وإذا صحواملقصود بالفروض هو األركان والواجبات التي إذا وجدت 
الف السنن فهي مستحبات لو تـرك يشء  منها فالوضوء باطل، بخأي فرضفقد 

   .منها مل يبطل الوضوء ولكن يفوت أجرها
 :ولنبدأ برشحها 

 . هي قصد اليشء مقرتنا بفعله:النية -١
 فمن أراد وعزم عىل رشب املاء فهذه نية ومـن ،ومعنى قصد اليشء هو إرادة فعله

إرادة ا اهللا منا هـي  ولكن النية الرشعية أي التي يريده،أراد وقصد القيام فهذه نية
 بمعنى أن اإلرادة القلبية تكون مقرتنة مع بداية الفعل فمـن ، الفعليف أولالفعل 

ومـن   فهذه هي النية الرشعية الـصحيحةوهو يغسل وجههقصد الوضوء يف قلبه 
 فهذه هي النيـة الـرشعية الـصحيحة ومـن وهو يكرب تكبرية اإلحرامأراد الصالة 

 فهـذه وهو يصب املاء عىل جسمه ويالمس املاء بـرشتهة أراد االغتسال من اجلناب



هي النية الرشعية الصحيحة ، أي أن النية ال بد أن تكون وقت املبارشة بالفعل ال 
 .قبله وال بعده 

 .الوجهعند أول جزء يغسل من ويكون وقت النية يف الوضوء 
 :فينوي يف قلبه حينئذ واحدا مما ييل 

 .الوضوءفرض الوضوء أو  -أ
  .رفع احلدث -ب
 .الصالةاستباحة  -ج

شخص قال يف قلبه نويت رفع احلدث حني غسل وجهه ثم بعد ذلك أخذ : مثال 
يفكر ورشد ذهنه عن النية مع بقية أركان الوضوء من غسل اليدين ومسح الرأس 
وغسل الرجلني، فهذا وضوئه صحيح ألن املطلـوب أن تكـون النيـة عنـد بدايـة 

 .ابت بعد ذلك ال يرض فإذا غ،غسل الوجه فقط
 شخص أخذ يتوضأ وبعد أن غسل وجهه قال يف قلبه نويـت الوضـوء :مثال آخر

فهذا وضوئه غري صحيح وعليه إعادة غسل وجهه مـع النيـة ألن النيـة ال بـد أن 
 .تكون مقرونة مع بداية الفعل ال بعده 

 .اللسانه إىل أن النية حملها القلب وليس ّوجيب التنب
ن املتوضئ خيتار إحـدى النيـات املـذكورة مـن الوضـوء أو فـرض  قلنا إ:مسألة 

 أمـا إذا كـان ،املحـدثبهذا خاص ف ،الوضوء أو رفع احلدث أو استباحة الصالة
 فهـذا ال ،الشخص متوضئا وأراد جتديد وضوئه من غري أن ينتقض وضوئه األول

بيح يصح له أن ينوي رفع احلدث أو استباحة الصالة ألن حدثه مرتفع وهو مـست
  . بل ينوي الوضوء أو جتديد الوضوء،للصالة بوضوئه األول



  .غسل الوجه -٢
 . هو سيالن املاء عىل املحل:والغسل

قل املاء مـن جـزء إىل فال بد يف الغسل من أن يسيل وجيري املاء عىل العضو أي ينت
 ولـيس مـسحافال يكفي تبليل اليد وترطيب العضو ألنـه يـسمى  ،آخر ويتقاطر

 يكفي أن يأخذ املاء بكفه ثم يرشه عىل العضو من غري أن يـسيل عليـه  وال،غسال
   .وليس غسالرشا املاء ألنه يسمى 

 .صحيحافاملهم أن يسيل املاء عىل العضو حتى يعترب غسال رشعيا 
 .الذقن حده طوال من املنبت املعتاد لشعر الرأس إىل آخر :والوجه
  .بت عليهام األسنان السفىلّ هو ملتقى عظم الفكني اللذين تن:والذقن 

  . وحده عرضا من األذن اليمنى إىل األذن اليرسى
  .غسلهفكل ما دخل يف هذا التحديد هو من الوجه وجيب 

 فإذا أردنـا ألن العربة بحال أغلب الناس " من املنبت املعتاد لشعر الرأس "وقلنا 
نبت الشعر بالنـسبة أن نعرف من أين يبدأ الوجه من جهة الطول فننظر إىل بداية م

 فلو أن شخصا عنده صلع يف مقدمة رأسـه ، وليس العربة بالقليل،ألغلب الناس
وال يبدأ شعره بالنبات إال يف منتصف الرأس فال نقـول لـه إن عليـك البدايـة يف 

نظر إىل حال أغلـب النـاس والـشعر يبـدأ أالغسل من منبت شعرك وإنام نقول له 
  .نتعندهم بعد اجلبهة فأبدأ منه أ

ا هـو موجـود حتـت موكذلك ليس من الوجه احلنك وهو موضع لف الغرتة أي 
   .الفكني األسفلني ، فهذا ليس من الوجه وال جيب غسله

 



وجيب غسل مجيع الشعور التي يف الوجه ظاهرها وباطنها إال حلية الرجل الكثيفة 
   .ب غسل ظاهرها فقطجفي

واجب والشوارب جيب غسله عند بمعنى أن كل شعر موجود يف الوجه كشعر احل
 .وباطنهغسل الوجه ظاهره 

 بالبرشة بحيث يصل املـاء إىل البـرشة املتصل وباطنه هو أعاله،وظاهر الشعر هو 
 .الشعرعند غسل 

شخص حاجباه كثيفان جدا بحيث لو ألقى املاء عىل الظاهر مـا وصـل إىل : مثال 
التخليل أو بزيادة كمية املاء حتـى البرشة ، فهذا جيب عليه إيصال املاء إىل البرشة ب

  .يطمئن أن املاء وصل إىل البرشة التي حتت شعر احلاجبني
 فهذا جيب عليـه غـسل شـاربيه ظاهرمهـا عظيامن، شخص له شاربان :آخرمثال 

  .البرشةوباطنهام بحيث يصل املاء إىل 
  فهي إن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط للمشقة وإن كانتأما حلية الرجل

 .الوجهخفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها كباقي شعر 
 . هي التي ترى البرشة من خالهلا يف جملس التخاطب :وضابط اللحية اخلفيفة 

 .التخاطب هي التي ال ترى البرشة من خالهلا يف جملس :الكثيفةوضابط اللحية 
بمعنى أن رفيقك الذي جيلس بجنبك وخياطبك إن كان يرى بـرشة وجهـك مـن 

 وإن والباطن، شعر حليتك فهذه يعني أهنا خفيفة فيجب غسل الظاهر منها خالل
 .فقطكان ال يرى فيجب غسل الباطن 

والسبب يف ذلك أن كل الشعر الذي يف الوجه عدا حلية الرجل يندر ويقل كثافتـه 
وبمجرد صب املاء عىل الوجه ينغسل الشعر والبرشة فحينئـذ إذا وجـدت بعـض 



ها شعر الوجه كثيفـا كاحلاجـب فإنـه ال يعطـى لـه حكـم احلاالت التي يكون في
 .خاص بل جيب غسل الظاهر والباطن منه كام هو حال أغلب الناس

أما حلية الرجل فالغالب فيها هو الكثافة فإجياب غسل الظـاهر والبـاطن يوجـب 
 .املشقة عىل أكثر الناس

طن حتى لـو وشعر اللحية النازل عن حد الوجه جيب غسل الظاهر منها دون البا
 .كثرياطالت اللحية 

 شخص حليته طويلة نازلة عىل صدره فهذا جيب عليه أن يغسل ظاهرها عند :مثال
 أمـا اجلـزء البـاطن أي ،غسل الوجه أي يغسل النازل عن حد الوجه إىل الـصدر

الذي ييل الصدر أي الطبقة الثانية اخللفيـة التـي ال تـرى وكـذلك مـا بيـنهام مـن 
   .لباطن وال جيب غسلهالطبقات فهذا من ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .غسل اليدين إىل املرفقني  -٣
إىل املـرفقني ، واملرفقـان داخـالن يف  ن رؤوس األصابع وصوالأي نغسل اليد م

   .الغسل فيجب غسلهام ويف كل يد مرفق واحد
 التـي بيـنهام هو جمموع ثالث عظام عظمتي العضد واإلبرة البارزة التـي :واملرفق

 . اليدتظهر عند طي
ة أو وجيب غسل مجيع ما عىل اليدين من شعر وغريه فلو كان يف اليـد غـدة صـغري

 .كبرية جيب غسلها مع اليدين
وجيب إزالة الوسخ الذي حتت األظفار إن كان كثيفا يمنع وصول املاء إىل ما حتت 

 .إزالته فإن مل يكن مانعا فال جيب األظافر،
 البرشة من األصـباغ ومـواد التجميـل إذا وجيب إزالة كل ما يمنع وصول املاء إىل

 .جيبكانت متنع وصول املاء إىل البرشة وإال فال 
توضأت امرأة وهي تضع عىل وجهها مـواد جتميـل متنـع وصـول املـاء إىل : مثال 

  .البرشة فهذه وضوئها باطل مادام املاء ال يصل إىل البرشة
 فال جيب عليه غسل البـاقي - نسأل اهللا العافية -ومن قطعت يده كلها مع املرفق 

 فإذا بقي من حمل الفـرض يشء أعنـي مـن زال،من اليدين مادام حمل الفرض قد 
  .غسلهاألصابع إىل املرفقني فيجب 

 فيجب عليه غسل نصف ذراعه الباقي ذراعه، شخص قطعت كفه ونصف :مثال
 .املرفقنيمع 

 .وإذا كان للشخص أصبع زائدة وجب غسلها أيضا 
 



  .الرأسمسح بعض  -٤
وبعض الرأس يصدق ولو عىل نصف شعرة من الرأس فأي مقدار مسحه املـسلم 

 .َّمن رأسه أجزأه ذلك، فلو بلل إصبعه الصغري ووضعه عىل شعر الرأس صح
  .ولو كان أصلع فيمسح أي جزء من برشة رأسه

 .فقطوإذا كان الشعر طويال نازال عن حد الرأس فال يكفي مسح النازل 
ا ضفائر فمسحت يف الوضوء شيئا من ضفائرها اخلارجة عـن حـد  امرأة هل:مثال

 . هو يف حد الرأس فال يصح مسحها ووضوئهاماالرأس دون أن متسح 
 .ذلك اليد للمسح فلو بلل منشفة ومسح هبا رأسه صح ّوال تتعني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  .غسل الرجلني إىل الكعبني -٥
 وكـل رجـل فيهـا ،اق والقـدم البارزان عند مفـصل الـسنالعظاممها  :والكعبان

   .كعبان
 .الرجلوالكعبان داخالن فيام جيب غسله من 

 .غدةوجيب غسل ما عىل الرجل من شعر أو 
 وجيب إزالة الوسخ الذي حتت األظفار إن كان يمنع وصول املاء فإن مل يكن يمنع 

  .إزالتهفال جيب 
  .رجل وجيب إزالة األصباغ واملواد التي متنع وصول املاء إىل ال

  .وجيب غسل األصبع الزائدة إن وجدت
 .غسله وإذا بقي يشء وجب غسلها،وإذا قطع حمل الفرض سقط وجوب 

 .الوضوء إذا كان الصبغ لونا فقط من غري مادة فال يمنع صحة :تنبيه
 ثم تزيل مادة احلناء ويبقى األثر فهذا ال قدمها، أن حتني امرأة يدها أو :ذلكمثال 

  .البرشة وصول املاء إىل يرض ألنه ال يمنع
 
 
 
 
 
 
 



ّ وهو أن يقدم غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل :الرتتيب -٦
 .الرجلني

ولو ترك شخص الرتتيب عامدا أو ناسيا مل يصح وضوئه، كمـن يغـسل يـده ثـم 
 .يغسل وجهه، أو يغسل قدمه ثم يمسح رأسه فالوضوء غري صحيح

ليرسى من اليدين والرجلني فهو مستحب فلـو غـسل وأما الرتتيب بني اليمنى وا
 .يده اليرسى قبل اليمنى صح وضوئه

فالرتتيب املفروض هو بـني األعـضاء األربعـة املـذكورة وهـي الوجـه واليـدان 
 وبـني الـرجلني اليمنـى ،والرأس والرجالن، أما بـني اليـدين اليمنـى واليـرسى

   .واليرسى فهو مستحب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "لوضوء  فصل يف سنن ا"
 

 :سنن الوضوء عرشة هي 
 .اهللاباسم أول الوضوء  بأن يقول التسمية، -١

 فإن نيس يف أول الوضوء وتذكر يف أثنائه فليقل باسم اهللا أوله وآخره ، فـإن فـرغ 
  .من الوضوء مل يأت بالبسملة

 .غسل الكفني -٢
 .وهي إدخال املاء إىل الفم: املضمضة -٣
 .اء إىل األنفوهي إدخال امل: االستنشاق -٤

 .بينهامواجلمع بني املضمضة واالستنشاق أفضل من الفصل 
 هو أن يأخذ املاء بكفه فيتمضمض ببعضه ويستنشق ببعـضه أي أن وكيفية اجلمع

 .مني قسم للمضمضة وقسم لالستنشاقاملاء الذي يف كفه يقسمه قس
 .يستنشق بغرفة أخرى ثم وأما الفصل بينهام فهو أن يتمضمض بغرفة 

 .مسح مجيع الرأس  -٥
واألفضل يف كيفية ذلك هو أن يضع يديه عىل مقدم رأسه ويلصق إحدى سـبابتيه 

 ثم قفاه،ثم يذهب مها إىل ) جانبا الرأس ( باألخرى ويلصق اإلهبامني بالصدغني 
 .واحدة فيكون الذهاب والرد مسحة منه،يردمها إىل املكان الذي ذهب 

 .كالضفائرحد الرأس ويستحب أن يمسح الشعر النازل عن 
 .فرضوأما مسح بعض الرأس فقد تقدم أنه 

 



 . مسح األذنني بامء جديد غري بلل الرأس -٦
خـرق (  هو أن يدخل رؤوس السبابتني يف صامخي أذنيه مسحهاموالسنة يف كيفية 

ويمرر إهباميه عىل ظهور األذنـني ) طيات األذن  ( املعاطفويديرمها عىل ) األذن 
   .ومها مبللتان باألذننيثم يلصق كفيه 

 .الثالثفإذا أكمل فهذه مرة فيعيد مرتني فتحصل 
وينبغي أن يأخذ املاسح ماءا جديدا غري البلل الذي يف يده من مسح رأسه ألنه ماء 

 .مستعمل
 .والرجلنياللحية الكثيفة وختليل أصابع اليدين  ختليل -٧

اليمنى من أسـفل اللحيـة واألفضل يف طريقة ختليل اللحية أن يدخل أصابع يده 
 .فوقويرفعها إىل 

وأما اللحية اخلفيفة فيجب ختليلها إن مل يصل املـاء إىل البـرشة إال بالتخليـل فـإن 
 .حينئذوصل بدونه استحب التخليل 

 .ثالثاووقت ختليل اللحية بعد غسل الوجه 
رجلني واألفضل يف كيفية ختليل أصابع اليدين هو التشبيك بني اليدين ، وأما يف ال

األصـبع ( فيدخل خنرص يده اليرسى بني أصابع رجله اليمنـى مبتـدئا باخلنـرص 
حتى يكمل قدمه اليمنى ثم ينتقل إىل الرجـل اليـرسى مبتـدئا باإلهبـام ) الصغري 

عنـد  تـهالقـدم اليمنـى وهنايمـن خنـرص تخليل الوخامتا باخلنرص ، فتكون بداية 
 .القدم اليرسىخنرص 

فإن عكـس وبـدأ باليـرسى  يه ورجليه عىل اليرسى منهامتقديم اليمنى من يد -٨
 .فهو مكروه والوضوء صحيح 



 .ثالثاوالطهارة ثالثا  -٩
أي تكرر أعامل الوضوء ثالث مرات سـواء للمغـسول كغـسل الوجـه واليـدين 

ل اللحيـة ّوالرجلني أو للممسوح كمسح الرأس واألذنني وكذلك التخليل فتخل
 .اثالثوأصابع اليدين والرجلني 

 .أن ال يبتدئ بالعضو بعد جفاف العضو الذي قبله وهي :املواالة -١٠
بمعنى أن يغسل املتوضئ وجهه ثم يبارش بغسل يديـه مـن غـري فاصـل ويبـارش 

 .رجليهبعدها مسح رأسه وغسل 
توضأ شخص فغسل وجهه ثم ذهب قليال حتى جف وجهه ثم غسل يديه : مثال 

 .لكن فاتته السنة فهنا انقطعت املواالة فالوضوء صحيح و
 .ستحبتشرتط يف الوضوء املواالة بل تومن هنا نعلم أنه ال 

 ويتجاوز العضد، امه املرفقني ويغسل معهيويستحب أيضا أن يتجاوز يف غسل يد
 .القيامة الساق كي يكون أكثر نورا يوم اميف غسل رجليه الكعبني ويغسل معه

صول األجـر فلـو نـوى رفـع  بد من أن ينوي الشخص سنة الوضوء حلال :مسألة
غسل وجهه ومل ينو عند املضمضة وما بعدها مل حيصل عىل أجر هـذه عند احلدث 
 . وإن صح وضوئهالسنن

 
 
 
 
 



 "كيفية الوضوء فصل يف  "
 

 :وهذه كيفية الوضوء الكامل 
يبدأ الشخص بالسواك ناويا سنة السواك ثم يبـسمل وينـوي سـنة الوضـوء مـع 

سل كفيه ثالثا ، ثـم يغـرتف غرفـة يتمـضمض منهـا  ويتم بعد ذلك غغسل كفيه
ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثانية وثالثة يفعل هبا مثل ما سبق ، ثم ينوي رفع احلـدث 

ويغسل وجهه ثالثا  ثم خيلل حليته ثالثـا ، ثـم يغـسل يـده ) أو غريه من النيات ( 
املـرفقني ثم يغسل يـده اليـرسى إىل ويغسل العضد أيضا اليمنى إىل املرفقني ثالثا 

، ثم يشبك بني أصابع يديه يكرر ذلك ثالثا ، ثم يمسح ويغسل العضد أيضا ثالثا 
رأسه مبتدئا من مقدم رأسه واصال إىل هنايته ثم يرجع إىل مقدم الرأس فهذه مـرة 

 ثم يمسح األذنني ظاهرمها وباطنهام بامء جديـد ،يكرر مرتني أخرتني فتصري ثالثا
، ثـم ويغـسل الـساق أيـضامنى إىل الكعبني ثالثا ثالث مرات ثم يغسل رجله الي

، ثم خيلل أصابع القدم ويغسل الساق أيضايغسل رجله اليرسى إىل الكعبني ثالثا 
اليمنى بخنرص اليد اليرسى مبتدئا باخلنرص خامتا باإلهبام يكرره ثالث مرات ، ثم 

اإلهبـام خيلل أصابع القدم اليرسى بخنرص اليد اليرسى مبتـدئا باخلنـرص خامتـا ب
يكرر ذلك ثالث مرات ، ثم يقول أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين 

 .فإذا فعل هذا فقد أسبغ وضوئه وبلغ الكامل 
 
 

  



  " تنبيهات "
 

 :نية هلا أحول هي ظهر بام قدمنا أن ال: األول
الوضوء عند غسل الوجه فقط صح وضـوئه ولكـن مل حيـصل الشخص نوى إذا 

 .عىل أجر السنن التي قبل غسل الوجه
 واستصحب النية إىل غـسل الوجـه أي بقـي وإذا نوى الوضوء عند غسل الكفني

ذاكرا للنية مستحرضا هلا إىل أن يغسل الوجـه صـح وضـوئه وحـصل عـىل أجـر 
  .السنن

 سنة الوضوء عنـد غـسل الكفـني، وينـوي مـرة واألفضل أن ينوي مرتني فينوي
 . أخرى الوضوء عند غسل الوجه

عندما يغسل املرء كفيه عند سنن الوضوء جيب التنبه إىل أن الغسل هـذا ال : الثاين
يغني عن غسل الكفني مرة أخرى عنـد غـسل اليـدين إىل املـرفقني، وقـد يكـون 

 فينبغي التنبه ضعند غسل الفرغسلهام جيدا  فال ينتبه املتوضئ إىل لنيالكفان مبل
 .لذلك
 :ظهر بام ذكرنا أن سنن الوضوء ثالثة أقسام :الثالث

 .قسم قبل الوضوء أي قبل البسملة كالسواك
  .وقسم عند الوضوء كالبسملة وغسل الكفني

 .وقسم بعد الوضوء كالتشهد
  

 



 " خالصة باب الوضوء "
 

 .استعامل املاء يف أعضاء خمصوصة مع النية: الوضوء
 .فروض وسنن وله 

 :ففروضه ستة 
 .النية وهي قصد اليشء مقرتنا بفعله  -١

والذي يريد الوضوء إن كان حمـدثا فينـوي الوضـوء أو فـرض الوضـوء أو رفـع 
 .الصالةاحلدث أو استباحة 

 .الوضوءوإن كان جمددا فينوي الوضوء أو جتديد 
 . غسل الوجه -٢

 .والغسل هو سيالن املاء عىل املحل
ه حده طوال من منابت الشعر املعتاد إىل آخر الـذقن ، وحـده عرضـا مـن والوج

 األذن اليمنى إىل األذن اليرسى 
والشعور التي يف الوجه جيب غسلها ظاهرها وباطنهـا إال حليـة الرجـل الكثيفـة 

 .فقطفيجب غسل باطنها 
 . وجيب غسل النازل عن حد الوجه من اللحية وإن طالت

 .قني  غسل اليدين مع املرف-٣
 وجيب إزالة الوسخ الذي حتت األظفـار وغدة،وجيب غسل ما عىل اليد من شعر 

 .جيبإن كان يمنع وصول املاء إىل ما حتت األظافر وإال فال 
 .البرشةوجيب إزالة كل حائل يمنع وصول املاء إىل 



واملقطوع من اليد إن جتاوز حمل الفرض سقط غسل اليد كمـن قطعـت يـده مـع 
 .غسله من حمل الفرض يشء وجب  وإن بقيمرفقه،

 .قل مسح بعض الرأس وإن -٤
 .وال جيزئ مسح اخلارج عن حد الرأس من الشعر 

 . غسل الرجلني إىل الكعبني -٥
 .الرتتيب -٦

 :وسنن الوضوء عرشة هي 
 .التسمية -١
 . غسل الكفني-٢
 .املضمضة -٣
 .االستنشاق -٤

 .بينهامالفصل واجلمع بني املضمضة واالستنشاق بغرفة أوىل من 
 .س مسح مجيع الرأ-٥
 . مسح األذنني ظاهرمها وباطنهام بامء جديد غري بلل الرأس-٦

واملقصود بباطنهام الـصفحة التـي فيهـا اخلـرق والطيـات وبظاهرمهـا الـصفحة 
  .األخرى

 .والرجلنيّ ختليل اللحية الكثة وأصابع اليدين -٧
واألفضل يف ختليل اللحية هو أخذ غرفة ماء وإدخالـه بأصـابع اليـد اليمنـى مـن 

 .األسفل
 .التشبيكواألفضل يف ختليل اليدين هو 



ويف ختليل القدمني خيلل بخنرص اليد اليرسى مبتدئا بخنرص القدم اليمنى وخامتـا 
 .بخنرص القدم اليرسى 

 نهام  تقديم اليمنى من اليدين والرجلني عىل اليرسى م-٨
 . تثليث الطهارة سواء ملا يغسل أو يمسح أو خيلل -٩

 .  املواالة وهي أن ال يبتدئ بالعضو بعد جفاف العضو الذي قبله -١٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 الوضوء
 
 

                                                          سنن                                                                           فروض                      
 

  
   الرتتيب       مسح بعض الرأس   غسل الرجلني     النية           غسل الوجه       غسل اليدين     

  إىل الكعبني                                املرفقني                 إىل                                   
 
 

 التسمية  غسل الكفني  املضمضة   االستنشاق    مسح       مسح    التخليل    التيامن    التثليث    املواالة   
 األذنني    مجيع الرأس                                                                     

 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات فرعية "
 

 حلية الرجل
 
 

                                           كثيفة                                    خفيفة
 )يغسل ظاهرها وباطنها)               ( يغسل ظاهرها(                             

 
................................................................................ 

 
 الرتتيب

 
 

                           بني األعضاء املختلفة               بني األعضاء املتشاهبة
 )مستحب )                                       ( واجب (                              

 
 
 
 
 
 



 "ء عىل النص  أضوا"
 

* غـسل الوجـهعنـد غـسل الوجـه، و* النيـةالوضوء ستة أشياء * وفروض(( 
* وغـسل الـرجلني إىل الكعبـني* ومـسح الـرأس* اليـدين إىل املـرفقنيغسل و

 * والرتتيب عىل ما ذكرناه
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
ـــيشء ال*  ـــصح ال ـــذي ال ي ـــو ال ـــركن وه ـــا ال ـــه هن ـــراد ب ـــرض وامل ـــروض مجـــع ف ـــهف   .بدون

 .قصد اليشء مقرتنا بفعله: النية*  
 .حد الوجه طوال من منبت الشعر املعتاد إىل آخر الذقن وعرضا من األذن اليمنى إىل األذن اليرسى * 
 .بينهامواإلبرة التي املرفقان داخالن فيام جيب غسله ومها جمموع ثالث عظام عظمتي الذراع * 
 .الرأسولو بعض شعرة يف حد * 
 .الكعبان داخالن فيام جيب غسله ولكل رجل كعبان ومها العظامن البارزان عند مفصل الساق والقدم  *

أي عىل الوجه الذي ذكرناه يف عد الفروض من البدء بالنية مقرونة مع غسل جزء من الوجـه ثـم إمتـام * 
  .الكعبني إىل املرفقني ثم مسح بعض الرأس ثم غسل الرجلني إىل غسل الوجه ثم غسل اليدين

 



 ، واملضمـضة *وسننه عرشة أشياء التسمية ، وغسل الكفني قبل إدخـاهلام اإلنـاء 
*   ومسح األذنني ظاهرمها وباطنهام بامء جديد ،واالستنشاق ، ومسح مجيع الرأس

 وتقـديم اليمنـى عـىل ،وختليل أصـابع اليـدين والـرجلني* وختليل اللحية الكثة
 * )) .واملواالة * ، والطهارة ثالثا ثالثا* اليرسى

  
 
 
 
 

................................................................................ 
 إذا تردد يف طهارة يده استحب له أن يغسلهام ثالثا قبل إدخاهلام اإلناء أما إذا تيقن طهرمها فال كراهـة يف* 

 .أن يغسلهام داخل اإلناء 
 ييل الرأس من خلف وباطن األذن هو الذي ييل الوجه وبعبارة أخـرى هـو الذيظاهر األذن هو اجلزء * 

 .الذي فيه اخلرق والطيات 
اشرتط املاء اجلديد ألن البلل الذي يف اليد بعد مسح الرأس هو مستعمل واملـستعمل ال يـستعمل ال يف * 

 . حبات الطهارة أي يف العبادات عموما بل يستعمل يف العادات فقط رفع احلدث وال يف مست
ضابطها أن ال ترى البرشة من خالهلا يف جملس التخاطـب ، واخلفيفـة هـي  وواللحية الكثة هي الكثيفة *

التي ترى البرشة من خالهلا يف جملس التخاطب ، فيستحب ختليل الكثة أما اخلفيفة فننظر إن مل يصل املـاء 
 .لبرشة إال بالتخليل فهو واجب فإن وصل بدون التخليل فهو مستحب إىل ا

 .ويسمى بالتيامن أي البدء باليمني  *
 .ويعرب عنه بالتثليث * 
واملواالة هي أن ال يرتك الشخص فاصال بني العضو والذي بعده بحيـث ال يبـدأ بالعـضو الثـاين بعـد * 

 .األولجفاف 



 " أسئلة الطالب "
 

 غسل واملسح والرش ؟مالفرق بني ال -١
أن الغسل فيه سيالن للامء واملسح إصابة وترطيب والرش تقـاطر : واجلواب هو 

 .املاء بدون سيالن
  ما هو ضابط املادة التي متنع وصول املاء إىل البرشة؟-٢

 املادة التي هلا جرم وكثافة عىل البرشة بحيث تـشكل طبقـة فهـذه متنـع :واجلواب
 كمـواد ، ليست كذلك فال متنع وصول املـاء إىل البـرشةوصول املاء إلبرشة والتي

ل طبقـة عازلـة، وبعـضها جمـرد مـادة ّالتجميل فبعضها إذا وضع عىل البرشة شك
 .دهنية تدهن به الوجه وال تشكل تلك الطبقة

    
          
  
 
 
 
 
 
 
 



 " مسائل نظرية "
 

ْ الغسل- النية-الوضوء( ِّ عرف -١   .) املواالة-َ
 .ض الوضوء وسنن الوضوءّ عدد فرو-٢
  ما هو حكم الشعور التي يف الوجه؟-٣
  ما هو حكم الوضوء مع وجود حائل عىل العضو؟-٤
 
 
 

................................................................................ 
  .رتنـا بفعلـهقصد الـيشء مق :ّاستعامل املاء يف أعضاء خمصوصة مع النية، النية:  الوضوء-١

ْالغسل    . أن ال يبتدئ بالعضو بعد جفاف العضو الذي قبله: املواالة، سيالن املاء عىل املحل: َ
ومـسح  النية، وغسل الوجه، وغـسل اليـدين مـع املـرفقني:  فروض الوضوء ستة هي -٢

 .بعض الرأس، وغسل الرجلني مع الكعبني، والرتتيب
ومسح مجيـع  الكفني، واملضمضة، واالستنشاقالتسمية، وغسل : وسنن الوضوء عرشة هي

الرأس، ومسح األذنني ظاهرمها وباطنهام بامء جديد، وختليل اللحية الكثة وأصـابع اليـدين 
 .   والرجلني، وتقديم اليمنى عىل اليرسى والطهارة ثالثا ثالثا واملواالة

ذا كانـت كثيفـة الشعور التي يف الوجه جيب غسلها ظاهرها وباطنها إال حليـة الرجـل إ -٣
 .فيجب غسل الظاهر فقط

 . ال يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول املاء إىل شعر أو برشة-٤
 



 " مسائل عملية "
 

ومل ينو عند  ليتوضأ قام توضأ شخص ونوى الوضوء وهو جالس يف مكانه ثم -١
 فهل يصح وضوئه ؟ غسل الوجه 

 ؟  نوى شخص الوضوء عند مسح رأسه فهل يصح وضوئه -٢
 توضأ شخص فبسمل وغسل كفيه ومتضمض وعنـد االستنـشاق نـوى سـنة -٣

 الوضوء فهل حيصل له أجر سنن الوضوء ؟ 
 أراد شخص الوضوء عىل الوضوء فنوى عند الوضوء الثاين استباحة الـصالة -٤

 فهل يصح وضوئه الثاين ؟
 توضأ شخص وكان ملتحيا فغسل وجهه ولكنه ترك البياض املالصق ألذنيـه -٥
 لم يغسله فهل يصح وضوئه ؟ ف
 شخص شاربه كثيف جدا فتوضأ شخص وغـسل ظـاهره فقـط فهـل يـصح -٦

 وضوئه ؟ 
 

................................................................................ 
 .الوجه ال يصح ألن النية حملها عند غسل -١
 .الوجه ال يصح ألن النية حملها عند غسل -٢
 .حيصل أما ما قبله فال لالستنشاق حيصل له بالنسبة -٣
 أن يعيـد ينبغي ال يصح وضوئه الثاين وال حيسب له ألنه نوى نية خاطئة فهو مستبيح للصالة من قبل ف-٤

 .وينوي الوضوء أو جتديد الوضوء
 .األذنني ال يصح ألن هذا البياض داخل يف حتديد الوجه ألننا قلنا حده عرضا ما بني -٥
 .الباطن ال يصح ألن شعر الشارب نادر الكثافة فيجب إيصال املاء إىل -٦



  شخص حليته كثيفة فتوضأ وغسل ظاهر حليته فقط فهل يصح وضوئه ؟-٧
 شخص حليته طويلة فتوضأ وغسل وجهه وغسل ظاهر حليته ولكن مل يغـسل -٨

 النازل عن حد الوجه فهل يصح وضوئه ؟ 
فقني ولكن مل يغسل إبرة الذراع فهل يـصح  توضأ شخص وغسل يديه إىل املر-٩

 وضوئه ومل ؟ 
 شخص شعر يده كثيف جدا بحيث إذا صب املاء عىل يده مل يصل إىل البرشة -١٠

 فتوضأ واكتفى بغسل الظاهر فهل يصح وضوئه ومل ؟ 
 توضأ شخص وأخذ يرش املاء عىل يده بكفه ويمسح يده حتى عمهـا باملـاء -١١

  ؟ مجيعا فهل يصح وضوئه ومل
 شخص أصيب فتورمت يده تورما كبريا فغسل يـده إىل املـرفقني ومل يمـرر -١٢
 أعىل الورم فهل يصح وضوئه ومل ؟ عىل املاء

 
................................................................................ 

 اخلفيفـة فيجـب غـسل ظاهرهـا  نعم يصح ألن اللحية الكثيفة يكتفى بغسل ظاهرها فقط أما اللحيـة-٧
 .وباطنها

 ال يصح ألن هذه اللحية من الوجه فيحب غسلها وألجل أهنا كثيفة اكتفي بغسل ظاهرها فـال يـصح -٨
 .غسلالوضوء مع ترك أقل جزء من الوجه بال 

 .اليد ال يصح وضوئه ألن هذه اإلبرة من املرفق وجيب إدخاله يف غسل -٩
 .صال املاء إىل البرشة عند الغسل إي ال يصح وضوئه ألنه جيب-١٠
 . ال يصح وضوئه ألن هذا رش ومسح وليس غسال فال بد من سيالن وجريان املاء عىل اليد -١١
  .باملاء ال يصح وضوئه ألن هذا الورم متصل باليد فيجب غسله وتعميم مجيع اليد -١٢



سل  فتوضأ وغ- نسأل اهللا العافية - قطعت يد شخص اليمنى حتى الكتف -١٣
  ؟وجهه ويده اليرسى فقط ومسح رأسه وغسل رجليه فهل يصح وضوئه ومل

 شخص قطعت يده اليمنى من نصف الساعد فتوضأ وغـسل يـده اليـرسى -١٤
 وأكمل وضوئه فهل يصح ومل ؟ 

دها فهل يصح وضوئها ير ة وهي تضع صبغ األظافر عىل أظافّ توضأت امرأ-١٥
 ومل ؟ 
 وسـخ ولكنـه ال يمنـع وصـول املـاء إىل ّ توضأ شخص وكان حتت أظافره- ١٦

 البرشة فتوضأ من دون أن يزيله فهل يصح وضوئه ومل ؟ 
ّ توضأ شخص فغسل وجهه ويديه إىل املـرفقني ومـسح شـعرة واحـدة مـن -١٧

 رأسه وغسل رجليه فهل يصح وضوئه ومل ؟ 
ّ توضأت امرأة وحينام وصلت إىل مسح الـرأس مـسحت الـضفرية النازلـة - ١٨

  فهل يصح وضوئها ومل ؟ فقطلرأسعند حد ا
................................................................................ 

  .اليمنى نعم يصح وضوئه ألن حمل الفرض قد سقط يف اليد -١٣
 ال يصح وضوئه ألن اليمنى قد بقي منها يشء من حمل الفرض وهو نصف الساعد إىل املرفق فيجب -١٤
 .وضوئهسله ولو بقي أقل يشء من حمل الفرض جيب غسله فلو تركه مل يصح غ

 .األظافر ال يصح وضوئها ألن هذا الصبغ يمنع وصول املاء إىل -١٥
 نعم يصح وضوئه ألن املقصود هو وصول املاء إىل البرشة وقد حتقـق أمـا إذا كـان ال يـصل فيجـب -١٦

 .الوسخإزالة 
 .الرأسر يف مسح الرأس هو أقل الواجب واألفضل هو مسح مجيع  نعم يصح وضوئه وهذا املقدا-١٧
 . ال يصح وضوئها ألن الضفرية خارجة عند حد الرأس والواجب هو مسح الرأس ال اخلارج عنه-١٨

 



 ّ توضأ شخص ومسح رأسه بخرقة مبللة فهل يصح وضوئه ومل ؟-١٩
 مـع ه إىل الكعبني لكنـه مل يغـسل كـل الكعـبيّ توضأ شخص وغسل رجل-٢٠

 الرجلني فهل يصح وضوئه ومل ؟ 
ّ توضأ شخص وكان يف أظفار رجليـه وسـخ كثيـف فتوضـأ دون أن يزيـل -٢١

 الوسخ فهل يصح وضوئه ومل ؟
 قطعت رجل شخص اليمنى مع الكعبني واليرسى قطع منها نصف القـدم -٢٢ 

 فتوضأ ومل يغسل رجليه فهل يصح وضوئه ومل ؟ 
هـا وأزالـت املـادة ولكنهـا ي ثم غسلت رجل احلناء عىل قدمهاامرأة وضعت -٢٣

  ومل ؟صارت محراء فهل يصح وضوئها 
ّ توضأ شخص فغسل وجهه ومسح رأسه ثم غسل يده ناسيا للرتتيب فهـل -٢٤

 يصح وضوئه ومل ؟ 
  

................................................................................ 
  .اليدلواجب هو إيصال البلل إىل الرأس وال تشرتط  نعم يصح وضوئه ألن ا-١٩
 .الكعبني ال يصح وضوئه ألن الواجب غسل الرجلني مع -٢٠
  .إزالته ال يصح وضوئه ألن الواجب إيصال املاء إىل حتت األظفار فإن وجد مانع يمنع الوصول لزم -٢١
 غـسل عليهـا ولكـن الرجـل حمل الفرض قد قطع فالكان ن وإ ال يصح وضوئه ألن الرجل اليمنى -٢٢

 .  فيجب غسله  منهااليرسى ال يزال نصف القدم باقيا
 نعم يصح وضوئها ألن الباقي جمرد لون ال يمنع وصول املاء أما لو كانت املادة هي الباقية فهي متنـع -٢٣

 .وضوئهاوصول املاء فال يصح 
ادة مسح رأسه ثـم غـسل رجليـه  ال يصح وضوئه ألن الرتتيب فرض وبام أنه قد غسل يده فعليه إع-٢٤

 .مرتباليكون الوضوء 



 فهل يـصح وضـوئه عامداّ توضأ شخص وغسل رجله اليرسى قبل اليمنى -٢٥
 ومل ؟ 
ّ توضأ شخص فغسل وجهـه ونـوى الوضـوء عنـد غـسل الوجـه وأكمـل -٢٦

 وضوئه ومل ينو عند سنن الوضوء التي قبله فهل له أجر السنن ومل ؟ 
ّ توضأ شخص ومل يسم-٢٧  اهللا يف أول وضوئه حتى وصل إىل غسل اليدين فامذا ّ

 عليه أن يفعل ؟ 
ّ توضأ شخص فتمضمض من غرفة واستنشق من غرفة أخرى ثالث مرات -٢٨

 فهل حصلت له السنة ؟
ّ شك شخص يف طهارة كفيه وذهب ليتوضأ فأدخل يديه يف اإلنـاء وتوضـأ - ٢٩

 منه فهل يصح وضوئه ؟ 
................................................................................ 

 نعم يصح وضوئه ألن الرتتيب بني اليد اليمنى واليد اليرسى وبني الرجل اليمنى والرجـل اليـرسى -٢٥
 .مستحب وليس واجبا 

   . ليس له أجر السنن ألنه مل ينوها-٢٦
له وال يزال يف أعامل الوضـوء فليقـل بـسم اهللا  يستحب التسمية يف أول الوضوء فإن مل يأت هبا يف أو-٢٧

 .أوله وآخره فإن أكمل الوضوء فال يأت هبا 
  نعم حصل عىل أجر السنة ولكن األكمل هو أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يفعل ذلـك -٢٨

 .ثالث مرات 
ام اإلناء ألجل  نعم يصح وضوئه ولكن يكره له ذلك ألنه يستحب له أن يغسل يديه ثالثا قبل إدخاهل-٢٩

فإن تيقن نجاستهام فال جيوز أن يدخلهام اإلناء فإن أدخلهـام اإلنـاء تـنجس املـاء إذا  الشك وال جيب ذلك
 .كان قليال فإن تيقن طهارهتام جاز له إدخاهلام اإلناء بال كراهة 

 
 



ّ توضأ شخص ومسح رأسه مرة واحدة ثم بالبلل الباقي بيديـه مـسح أذنيـه -٣٠
 نهام فهل حصل له أجر مسح األذنني ومل ؟ ظاهرمها وباط

ّ توضأ شخص وغسل وجهه وبعد ساعة غسل يديه وأكمـل وضـوئه فهـل -٣١
 يصح وضوئه ومل ؟  

ّ توضأ شخص وصىل ثم شاهد عىل يديه حربا من قلم حرب كـان يكتـب بـه -٣٢
 فهل تصح صالته ومل ؟

  غابت توضأ شخص فنوى الوضوء عند غسل وجهه فلام أكمل غسل وجهه-٣٣
 نية الوضوء فهل يصح وضوئه ومل ؟

  توضأت امرأة وهي تضع مواد التجميل عىل وجهها فهل يصح وضوئها ؟-٣٤
  شخص يتوضأ وهو يتحدث مع صاحبه فهل جيوز ذلك ؟-٣٥

................................................................................ 
 .جديدالباقي باليد مستعمل وال يصح استعامله مرة أخرى فال بد من أخذ ماء  مل حيصل له ألن املاء - ٣٠
 .واجبة نعم يصح وضوئه ألن املواالة سنة وليست -٣١
 الظاهر أن احلرب هنا جمرد لون ال يمنع من صحة الوضوء ولكن هنالـك بعـض األحبـار قـد تـشكل -٣٢

  ها قبل الوضوء فإن صىل هبا فعليه إعـادة صـالته طبقة حتول بني وصول املاء إىل البرشة فهذه جيب أن يزيل
و إعادة غسل اليد من جديد وباقي األركان ألنه جيب الرتتيب، أو يعيد الوضوء كله وهو األفـضل حتـى 

 .حيافظ عىل سنة املواالة 
 .يرض بعد ذلك فال  غابتغسل الوجه فإنبداية  نعم يصح وضوئه ألن النية يكفي أن تكون عند -٣٣
كانت مواد التجميل متنع وصول املاء إىل البرشة بأن تكون هلا جرم وتشكل طبقة حول البرشة فال  إن -٣٤

وإن كانت مواد التجميل ال متنع وصول املاء إىل البرشة  وال صالهتا إن صلت هبذا الوضوء يصح وضوئها
 .بأن ال يكون هلا جرم وإنام جمرد ترطيب ودهن للبرشة فيصح وضوئها 

  .تركه ووضوئه صحيح لكن األوىل  نعم جيوز-٣٥
 



  شخص يلبس عاممة فمسح عليها فقط فهل يصح وضوئه ؟-٣٦
 توضأ شخص فنوى عند غسل وجهه وأكمـل غـسل وجهـه وغـسل يديـه -٣٧

 وباملاء الباقي من غسل يديه مسح رأسه ثم غسل رجليه فهل صح وضوئه ؟ 
  شخص توضأ وهو عاري البدن متاما فهل يصح وضوئه ؟-٣٨
  شخص يتوضأ وهو يلبس خامتا يف يده فهل جيب نزعه عند الوضوء ؟   -٣٩
 فهل يصح وضوئه ؟   - وهو وسخ العني - رمص شخص توضأ ويف عينيه -٤٠

 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 .رأسه وشعره ال يصح وضوئه إذا مل يمسح شيئا من -٣٦
  .مستعمل ال يصح وضوئه ألن الواجب مسح الرأس بامء غري -٣٧
 .العورة ليس من رشط الوضوء سرت ْ نعم يصح وضوئه وال عالقة للوضوء بسرت العورة إذ-٣٨
يصل املاء إىل ما حتته فيستحب حتريكه ليطمئن قلبـه لوصـول املـاء وإذا كـان  إذا كان اخلاتم واسعا - ٣٩

 .إىل ما حتته وجب نزعه أو حتريكهضيقا ال يصل املاء 
وإن كـان غـري ،  كثيفا بحيث يمنع وصول املاء إىل طرف العينني فال يصح الوضوءرمص إذا كان ال- ٤٠

  .كثيف فهو ال يمنع وصول املاء
 



 " باب االستنجاء "
 

   .هو إزالة النجاسة اخلارجة من الفرج بامء أو حجر : االستنجاء
 باحلجر هفمن بال مثال فقد خرج من فرجه نجاسة فإذا غسل الفرج باملاء أو مسح

 .فهذا هو االستنجاء
 . فال تصح الصالة مع عدم االستنجاءالوجوبوحكم االستنجاء هو 

ن الصالة ال تصح مع أل ة،صىل فصالته باطلوفلوبال شخص ومل يستنج وتوضأ 
  .وجود النجاسة عىل البدن أو الثوب أو املحل الذي يصيل عليه

واألفضل يف االستنجاء هو اجلمع بني احلجر واملاء فيستنجي أوال باألحجار ثـم 
 .يتبعها باملاء

ُفمن تغوط مثال استحب له أن يبدأ باألحجار فيمسح دبره ويزيل عني النجاسـة  ّ
  .ثم يستخدم املاء ليذهب األثر الباقي
ّ مع أن املاء ينظف املحل متامـا هـو أن احلجـر والسبب يف استحباب اجلمع بينهام

الذي يستنجي باملاء فـسيبارش  بمعنى أن ،يعمل عىل تقليل مالمسة اليد للنجاسة
ب  أما يف احلجر فاستعامله يذها،ّ بحيث تتلطخ يده هبَصب املاء النجاسة عند بيده

ّكثافة النجاسة عن املحل فإذا اسـتخدم يـده بعـد ذلـك قلـت مبـارشة النجاسـة 
   .ومالطختها خاصة إذا مل يوجد الصابون أو املواد املنظفة فستبقى رائحة اليد نتنة

 يزيـل عـني هاالقتصار عىل أحدمها فاملاء أفضل من احلجر ألناملستنجي فإذا أراد 
 النجاسة ولكن يبقـى أثرهـا كلـون وريـح النجاسة وأثرها بينام احلجر يزيل عني



 بمعنى أن معظم النجاسة ستزول بـاحلجر ولكـن ال يـستطيع احلجـر أن ،وطعم
  .ينظف املحل متاما فال بد أن يبقى أثر قليل

 فتـصح الـصالة ،ّ ورخص للمسلمني فيهعفا عنه ربنا عز وجلفهذا األثر القليل 
 .مع وجوده

 .  حل متاما أفضل من احلجرّوالقصد هو أن املاء ألنه ينظف امل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف احلجر "
 

 وسيلة من وسائل االستنجاء وليست هذه الوسيلة عىل البدل - كام قلنا -احلجر 
 أما احلجر فهو ،التيمم بالرتاب فإنه ال يصح التيمم مع وجود املاء  يفاحلالكام هو 

األثـر الـذي ال  و وجـود املـاءعمع املاء عىل التخيري فيصح االستنجاء باحلجر مـ
أمــا يف حالــة  ، عنــه يف حالــة االســتنجاء بــاحلجرىُيمكــن إزالتــه إال باملــاء يعفــ

  . عن أدنى أثر بل الواجب تنقية املحل متاماىاالستنجاء باملاء فال يعف
فمن اسـتنجى بـاحلجر وهـو بـالقرب مـن هنـر فاسـتنجاؤه صـحيح وال نلزمـه 

 .استخدام املاء
صورا عىل احلجر الطبيعي بل ما يف معنى احلجر يصح االسـتنجاء وليس األمر مق

  . به مثل املنديل والقامش
 يـصح االسـتنجاء بـه ألنـه يف معنـى فكل جامد طاهر يقلع النجاسة غري حمرتم 

  .احلجر كالقامش والكاغد والبالستك واخلشبة
رد واخلـل  مل يصح االستنجاء به كامء الواحلجر غري جامد أي غري جاف فان كان 

 .وماء الصابون
 استنجى بامء ورد حتى نظف املحل فطهارتـه غـري صـحيحة فيبقـى املحـل فمن

 . يصح االستنجاء به الألن كل مائع عدا املاء املطلقنجسا يف احلكم 
 وزالت عني النجاسـة بـل وزال أثرهـا أيـضا إال أننـا  املحلبمعنى أنه وإن نظف

نـه مل يـستعمل اآللـة التـي يطلبهـا الـرشع نحكم عىل املحل بأنه ال يزال نجسا أل



ونحن قلنا يف باب املياه إن الطـاهر غـري املطهـر مـن املائعـات ال يزيـل الـنجس 
  .فراجع

 .ّإذا كان احلجر أو ما يف معناه مبلال فاليصح االستنجاء بهكذا و
 .استنجى شخص بحجر مبتل باملاء فال يصح استنجاؤه ألنه غريجاف: مثال

د نجسا كالروث والبعر أو كقامش سقطت عليه نجاسة فال يـصح وإذا كان اجلام
 وهذا الرشط مطلوب يف احلجر أيضا فال يصح االستنجاء بـاحلجر ،االستنجاء به

  .املتنجس وذلك ألن املقصود هو التطهري والنجس ال يصلح لذالك
وكذلك إذا كان اجلامد الطاهر غري قالع للنجاسـة أي غـري منظـف للمحـل فـال 

ستنجاء به مثل أن يستنجي شخص بقطعة مـن الزجـاج األملـس فهـذا يصح اال
 .يبسط النجاسة عىل املحل وال يقلعها 

وكذلك إذا كان اجلامد الطاهر القالع للنجاسة حمرتما فال يصح االستنجاء به مثل 
   .االستنجاء باخلبز وبغريه من املطعومات أو يستنجي بكتب العلم

ّر جامد طاهر ينظف املحل وغري حمرتم فكل ما كـان  هو أنه مثلام أن احلجوالقصد
 .كذلك من األشياء جيوز االستنجاء به

 
 
 
 
 
 



 " رشوط االستنجاء باحلجر "
 

إما بثالثة أحجـار أن يمسح القبل أو الدبر عند البول والغائط ثالث مرات  -١
أو بحجر واحد له ثالثة أطراف وال جيوز أن يمسح بحجر واحد من طرف واحد 

  .ات فلو فعل مل يطهر املحلثالث مر
 شخص بال فمسح مرة واحدة وقد نظف املكان متاما ثم زاد مسحة أخـرى :مثال

حتـى وإن واكتفى بذالك فهذا ال جيزئ مسحه وال يطهر املحل فال بد من الثالثة 
 . وجيوز الزيادة عىل الثالثة،نظف املحل بأقل من ثالثة

َأن ينقي -٢    . إال أثر ال يزيله إال املاء بحيث ال يبقىَ املستنجي املحلُ
ّ تغوط شخص فمسح دبره بثالثة أحجار ولكن مل ينظف املحل فهـذا يزيـد :مثال ّ

 .ّاملسحة الرابعة واخلامسة والسادسة إىل أن ينظف املحل
 .إذا زاد عىل ثالثة أن خيتم مسحاته بوتر أي بعدد فرديو يستحب له 

حل هبا فهذا يستحب لـه استنجى شخص فمسح ست مسحات فنظف امل: مثال 
 .أن يزيد مسحة سابعة ليختم بالوتر

 
 
 
 
 
 



 " فصل يف آداب قضاء احلاجة "
 

 : عىل قايض احلاجة آداب ينبغي مراعاهتا وهي 
ّ اجتناب استقبال الكعبة واستدبارها يف حالة التبول أو التغوط تعظـيام جيب -١ ّ
          ر أن يـدير هلـا ظهـرهِباالسـتقبال أن يـستقبلها بوجهـه وباالسـتدبا واملقصود هلا
 فحينئـذ إال إذا كان بينه وبينها سـرتة معتـربةفرق بني أن يكون قائام أو جالسا ال 

 . اجتناب االستقبال واالستدبار وال جيبّيستحب
 : والسرتة املعتربة هي ما يتوفر فيها أمران

  . سم تقريبا٤٨= أن تبلغ ثلثي ذراع فأكثر ، والذراع  •
 .  سم تقريبا٣٢ =فثلثا الذراع 

= أن يكون بني السرتة وبني قـايض احلاجـة ثالثـة أذرع فأقـل والثالثـة أذرع  •
 . سم تقريبا١٤٤

فإذا جلس شخص يقيض حاجته وبينه وبني القبلة ساتر يبلغ ثلثي ذراع وكـان ال 
 االسـتقبال واالسـتدبار بـل جيـب اجتنـابيبعد عنه أكثـر مـن ثالثـة أذرع فـال 

 .يستحب
  .لصحراء والبنيانوال فرق بني ا

قىض شخص حاجته يف ساحة بيته وكان اجلدار يبعد عنه أكثـر مـن ثالثـة : مثال 
 .أذرع فيحرم االستقبال واالستدبار للكعبة

وإذا كان يف صحراء وبينه وبني الكعبة سرتة معتربة بأن تبلغ ثلثي ذراع وال يبعـد 
فالعربة بوجود السرتة  ،رعنها بأكثر من ثالثة أذرع فال حيرم االستقبال واالستدبا



 فمتى وجدت السرتة املعتـربة مل حيـرم ،املعتربة وعدمها وليس بالصحراء والبنيان
االستقبال واالستدبار سواء كان يف صحراء أو بنيان ومتى فقدت السرتة املعتـربة 

 .حرم االستقبال واالستدبار يف الصحراء والبنيان
الءات املعروفة فهذه ال حيرم االسـتقبال ّويستثنى املكان املعد لقضاء احلاجة كاخل

واالستدبار فيها وال يكره سواء وجدت سرتة معتربة أم ال كأن كـان اخلـالء بـال 
 .ارقبال واالستدب فهنا ال حيرم وال يكره االست،جدران

 هو مكان قد خصص لذلك ونوي أن يرجع واملقصود بمكان معد لقضاء احلاجة
   .حتى وإن مل يكن فيه جدران حميطة بهاإلنسان إليه عند قضاء احلاجة 

 :فاخلالصة هي أن لقايض احلاجة مع القبلة ثالث حاالت
 فال حيرم حينئـذ االسـتقبال أن يقيض حاجته يف املكان املعد لقضاء احلاجة: أوال 

  .واالستدبار وال يكره
 فهنا أن يقيض حاجته يف غري املكان املعد لقضاء احلاجة وتوجد سرتة معتربة: ثانيا 

  .يكون االستقبال واالستدبار خالف األوىل
 أن يقيض حاجته يف غري املكان املعد لقضاء احلاجة وال توجد سرتة معتـربة: ثالثا 

   .فهنا حيرم االستقبال واالستدبار
وأما بيت املقدس فاستقباله واستدباره مكـروه ولـيس بحـرام وتـزول الكراهـة 

  .اجة يف املكان املعد هلابوجود السرتة املعتربة أو بقضاء احل
 ترك البول والغائط يف املاء الراكد أي الـذي ال جيـري كـامء الـربك يستحب -٢

   .واملستنقعات قليلة كانت أم كثرية 
   .وهو أشد كراهة يف املاء القليل ألنه سينجس باخلارج النجس



 حتـى يف وأما املاء اجلاري فيكره يف القليل منه دون الكثري ولكـن األوىل اجتنابـه
   .الكثري، واملقصود بالقليل ما مل يبلغ القلتني وبالكثري ما بلغ القلتني فأكثر 
 وأمـا يف ،فتلخص أن البول والغائط يكره يف املاء الراكد مطلقا قليال كان أم كثريا

 .وال يكره يف الكثري ،املاء اجلاري فيكره يف القليل منه
 سواء وقت الثمر وغريه ي تثمريستحب ترك البول والغائط حتت الشجرة الت -٣

ألنه إذا قىض حاجته حتتها وسقطت الثمـرة عليهـا تنجـست وعافتهـا وكرهتهـا 
  .أنفس الناس

ًواملقصود بالثمرة هـي التـي تقـصد لألكـل كالتفـاح والتمـر أو شـام كـالورد أو 
 . ًاستعامال كثمر القطن

ن لــئال يتــأذوكالــشوارع  يــستحب تــرك البــول والغــائط يف طريــق النــاس -٤
  .بالنجاسة ومن ثم يلعنونه

 كأماكن الظل يف وقـت يستحب ترك البول والغائط يف أماكن اجتامع الناس -٥
 فلو كان هنالك مكان جيلس إليه بعض ، وأماكن الشمس يف وقت الشتاء،الصيف

  .الناس للحديث والكالم املباح ثم ذهب شخص وبال فيه فهذا الفعل مكروه
 ألن هذه احلفر قد َلثقب والشق من األرضيستحب ترك البول والغائط يف ا -٦

يوجد فيها حيوان ضعيف يتأذى باخلارج النجس أو قد يوجد فيـه حيـوان قـوي 
   .كاألفعى فيخرج ويؤذي قايض احلاجة

 .يستحب ترك الكالم أثناء قضاء احلاجة -٧
 ألهنـام آيتـان يستحب ترك استقبال الـشمس والقمـر أثنـاء قـضاء احلاجـة -٨

 يف وقت طلوع الشمس والقمر أو غروهبام وهذا إنام يتحقق عظيمتان من آيات اهللا



صل حتى يصري مواجها هلام أثناء قضاء احلاجة أما إذا صارا وسط الـسامء فـال حيـ
   .  وأما استدبار الشمس والقمر فال يكره،استقباهلام فال يكره حينئذ

  .يستحب الدخول للخالء بالرجل اليرسى واخلروج بالرجل اليمنى -٩
 .تحب إذا دخل اخلالء أن يقول بسم اهللا وإذا خرج قال غفرانكيس -١٠
   . ال اليمنىيستحب أن يستنجي باليد اليرسى -١١

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " تنبيه "
 

خالف األوىل هو من املكـروه ولكـن كراهتـه أخـف، فكالمهـا حيـصل الثـواب 
 .برتكهام وال عقاب عىل فعلهام

ّىل فـإذا تـسوك اسـتحق الثـواب، وإذا الف األوفالسواك مثال مستحب وتركه خ
 .تركه ال يشء عليه

 . فهو خالف األوىل واألحسنومثل ترك النوافل من الصالة كرتك صالة الضحى
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة باب االستنجاء "
 

 .هو إزالة النجاسة اخلارجة من الفرج بامء أو حجر  : االستنجاء
ّأ أوال باحلجر ثم يتبعه باملاء حتى يقلـل واألفضل هو اجلمع بني احلجر واملاء فيبد

 .من مبارشة النجاسة باليد
وجيوز أن يقترص عىل واحد منهام كأن يقترص عىل احلجر فإنه جيوز ولو مع وجـود 

 .املاء
ّفإذا أراد االقتصار عىل واحد منهام فاملاء أفضل من احلجر ألنه ينظف املحل متاما 

 .ّ وهذا األثر معفو عنه،را قليالُبخالف احلجر فإنه ال بد أن يبقي أث
 بـه كاملنـديل ألنـه يف معنـى ّوكل جامد طاهر منظف غري حمرتم يصح االستنجاء

فإن مل يكن جامدا أو مل يكن طاهرا أو مل يكن منظفا أو كان حمرتما مل يصح ، احلجر
    .االستنجاء به

   :ويشرتط يف االستنجاء باحلجر أمران
مسحات إما بثالثة أحجار أو بحجر واحد له ثالثـة أن يمسح املحل ثالث : أوال

 .أطراف
ّأن ينقي املستنجي املحل وينظفه بحيث ال يبقـى إال أثـر ال يزيلـه إال املـاء : ثانيا  َ ُ
 . عنه ىفيعف

 :ولقايض احلاجة آداب ينبغي مراعاهتا هي
 :  بالنسبة الستقبال الكعبة واستدبارها فله مع القبلة ثالث حاالت -١



ّستقبل الكعبة أو يستدبرها وهو يف املكان املهيأ لقضاء احلاجة فـال حرمـة  أن ي-أ
 . يف ذلك وال خالف أوىلوال كراهة 

ّ أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها يف غري املكان املهيأ لقضاء احلاجة ولكن مـع -ب
وجود سرتة معتربة بينه وبني الكعبة فيستحب ترك االسـتقبال أو االسـتدبار وال 

  . أي يكون االستقبال واالستدبار حينئذ خالف األوىلجيب ذلك
أكثر مـن ها بثلثي ذراع فأكثر وأن ال يبتعد عنوالسرتة املعتربة هي أن يكون طوهلا 

   .ثالثة أذرع
ّ أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها يف غري املكان املهيأ لقضاء احلاجة وال توجـد -ج

احدا من الـرشطني الـسابقني فيجـب سرتة أو توجد سرتة غري معتربة بأن تفقد و
  .ترك االستقبال واالستدبار حينئذ

 يكره البول والغائط يف املاء الراكد سـواء أكـان قلـيال أم كثـريا وأمـا يف املـاء -٢
  .اجلاري فيكره يف القليل دون الكثري 

 . يكره البول والغائط حتت الشجرة التي يمكن أن تثمر-٣
  .يق الناس يكره البول والغائط يف طر-٤
  . يكره البول والغائط يف أماكن اجتامع الناس كمواضع الظل يف الصيف-٥
 يكره البول والغائط يف شقوق األرض خشية إيذاء حيوان ضعيف فيـه أو أن -٦

  .خيرج إليه حيوان قوي فيؤذيه
  . يكره الكالم أثناء قضاء احلاجة-٧
   .أما استدبارمها فال يكره يكره استقبال الشمس والقمر عند قضاء احلاجة و-٨

     



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 االستنجاء
 

 

 هـ         آداب                             ة                       ت كيفي                                                         هحكم          
 )الوجوب (   

 

       مفضولة                  فاضلة                                   فضىل                                     
   االقتصار عىل احلجر                االقتصار عىل املاء             اجلمع بني احلجر واملاء                  

 .   أو ما يف معناه                                                                                      
 :  يشرتط فيه                                                                                   

 . أن يمسح ثالث مسحات- ١                                                                                                      
 . أن ينقي املحل- ٢                                                                                    

 
  

     واجبة                                      مستحبة                                                                                          
     عدم قضاء احلاجة وهو                                         عدم قضاء احلاجة                                                                         

 مستقبل القبلة أو مستدبرها                                                                                                                                                               
 

                 :              برشطنييف الشقوق    وهو يتحدث    وهو مستقبل         حتت الشجرة    يف الطريق    يف أماكن         املاءيف
  . أن يكون يف غري اخلالء-١         الشمس أو القمر                 جتامع الناس                       ا           املثمرة                      الراكد

 أن ال توجد سرتة معتربة-٢                                                                                                                                                                



 " املخططات الفرعية "
 

 استقبال القبلة واستدبارها 
                                                       

 

  يف غري املكان املخصص                يف املكان املخصص                             
  )خالف أوىل حرمة وال كراهة والال(      

                                                    

     ال توجد سرتة معتربة  توجد سرتة معتربة                                                                 
   )حيرم     (                                 ) خالف األوىل (                                                                       

............................................................................... 
  

 قضاء احلاجة
 

 

       يف املاء اجلاري                                                 يف املاءالراكد          
 )                                                 يكره  (                              

                                                                                

                                      القليل                         الكثري                                            
 ) ال يكره )                  ( يكره (                                                                                 

               
  
  
  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل                                       ((                      
 

*  واألفضل أن يستنجي باألحجار ثـم،من البول والغائط* واالستنجاء واجب
 *  وجيوز أن يقترص عىل املاء أو عىل ثالثة أحجـار ينقـي هبـن املحـل ،يتبعها باملاء

  .*فإذا أراد االقتصار عىل أحدمها فاملاء أفضل
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
 .فال تصح الصالة بدون إزالة النجاسة عن املحل * 
 .وال فائدة يف أن يبدأ باملاء ثم يتبعه باحلجر ألن املاء يغني* 
ف وإنقاء هذان مها رشطا االستنجاء باحلجر ثالثة أحجار أو ثالثة مسحات بحجر واحد له ثالثة أطرا* 

 .املحل من النجاسة بحيث ال يبقى إال أثر ال يذهب إال باملاء 
 .املاء أفضل ألنه يذهب عني النجاسة ويذهب أثرها* 



وجيتنـب البـول والغـائط يف * استقبال القبلة واستدبارها يف الصحراء* وجيتنب
 وال *َّ، والثقـب* ّ، ويف الطريق ، والظـل*، وحتت الشجرة املثمرة* املاء الراكد

 *  )) . يتكلم عىل البول والغائط ، وال يستقبل الشمس والقمر وال يستدبرمها
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
 -١: االجتناب األول وهو استقبال القبلة واستدبارها واجب والبقية مستحبات والوجوب بـرشطني * 

 أن ال توجد سـرتة معتـربة بـأن يكـون طوهلـا ثلثـي ذراع -٢ ،كون يف غري املكان املعد لقضاء احلاجةأن ي
 .فأكثر وأن ال يبتعد الشخص عنها بأكثر من ثالثة أذرع 

قوله يف الصحراء ومثله يف املدن إذا مل توجد السرتة املعتربة وإنام ذكر الصحراء ألن الغالـب فيهـا عـدم * 
   .تربة ، فالصحراء ليس بقيدوجود السرتة املع

 .سواء أ كان قليال أم كثريا أما اجلاري فيكره يف القليل دون الكثري* 
   .أي التي من شأهنا أن تثمر ولو بعد حني وإن مل تكن مثمرة اآلن* 
يف وقت الصيف واملقصود هو أماكن اجـتامع النـاس سـواء يف أمـاكن الظـل يف الـصيف أو يف أمـاكن * 

 .شتاء ، فالظل مثال وليس قيدا الشمس يف ال
الثقب هو احلفرة املستديرة ومثلها الشق وهو املستطيل ، والـسبب هـو خمافـة وجـود حيـوان ضـعيف * 

 .فيتأذى بالبول أو الغائط أو وجود حيوان قوي يؤذي الشخص نفسه 
  .قوله وال يستدبرمها هذا القول مرجوح والصحيح أنه ال يكره استدبارمها* 



 "لطالب  أسئلة ا"
 

    كيف حيصل استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء احلاجة؟: ١س
ال بد من توجه بالوجه أو إدارة للظهر حال قضاء احلاجة أي عند نـزول : اجلواب
 .النجاسة

 :وملزيد من البيان نقول
 . من جلس أثناء التبول ووجهه للقبلة، فقد استقبل القبلة بالبول-أ

 .بول وظهره للقبلة فقد استدبر القبلة بالبول من جلس أثناء الت-ب
 . ووجهه للقبلة فقد استقبل القبلة بالغائطّ من جلس أثناء التغوط-ج
 .ّ من جلس أثناء التغوط وظهره للقبلة فقد استدبر القبلة بالغائط-د

ّ من جلس ووجهه للقبلة وهو يبـول ويتغـوط فقـد اسـتقبل القبلـة بـالبول -هـ
 .والغائط

ّوظهره للقبلـة وهـو يبـول ويتغـوط فقـد اسـتدبر القبلـة بـالبول  من جلس -و
 .والغائط

إن البول يف احلفر قد يؤذي احليوان الذي فيه إذا كان ضعيفا، أو قـد : قلتم: ٢س
 َيؤذي نفسه إذا كان احليوان قويا فلذا يكره فلم مل حيرم مادام األمر هكذا؟

و مظنونا فلذا يكره، ولكن لـو هذا الرضر هو احتامل وليس أمرا متيقنا أ: اجلواب
تيقن شخص مثال أن يف احلفرة أفعى وسـتخرج لتلدغـه فـالبول فيهـا حيـرم ألن 

 .ترتب الرضر صار متيقنا أو مظنونا
 

  



 " مسائل نظرية "
 

  السرتة املعتربة؟-ّعرف االستنجاء -١
  ماهي كيفيات االستنجاء؟-٢
  ما هي رشوط االستنجاء باحلجر؟-٣
 يشء الذي يف معنى احلجر؟ ماهي رشوط ال-٤
  ما هي حاالت استقبال القبلة واستدبارها يف أثناء قضاء احلاجة؟-٥
  ماهي آداب قضاء احلاجة؟-٦

............................................................................... 
هـي التـي : ةاملعتربةإزالة النجاسةاخلارجة من الفرج بامء أو حجر، والـسرت:  االستنجاء-١

 .طوهلا ثلثي ذراع وال يبتعد الشخص عنها بأكثر من ثالثة أذرع
الفضىل وهي اجلمع بني املاء واحلجر، والفاضـلة وهـي : لالستنجاء ثالث كيفيات هي  -٢

 .االقتصار عىل املاء، واملفضولة وهي االقتصار عىل احلجر
  .ثالث مسحات، وإنقاء حمل:  رشطان-٣
 .أن يكون جامدا، طاهرا، قالعا،غري حمرتم: ط أربعة رشو-٤
ّاحلرمة إذا مل توجد سرتة معتربة، ويف غري املكان املهيأ للحاجة وخـالف :  ثالث حاالت-٥

إذا كـان يف املكـان : إذا وجدت سرتة معتربة ويف غري املكان املهيأ للحاجة، واجلـواز: األوىل
 .داملهيأ للحاجة سواء وجدت سرتة معتربة أو مل توج

واليقـيض  أن ال يستقبل القبلة واليستدبرها عىل التفصيل الـسابق : هلا آداب عديدةهي-٦
الطريـق، وأمـاكن اجـتامع النـاس، ويف  الـشجرةاملثمرة، ويف احلاجة يف املاء الركد، وحتـت

وأن يقول عند واليستنجي بيساره،  واليستقبل الشمس والقمرواليتكلم ، شقوق األرض، 
 . وعند اخلروج غفرانك وأن يدخل بالرجل اليرسى وخيرج باليمنىالدخول باسم اهللا



 " مسائل عملية "
 

 بال شخص وخرج مستعجال ونيس أن يستنجي ثم ذهب وتوضأ وصىل فهل -١
 تصح صالته ومل ؟

 قىض شخص حاجته واستنجى باألحجار وترك املاء الطهور ثم توضأ وصىل -٢
 فهل تصح صالته ومل ؟

 سح املحل باملناديل فهل يصح استنجاؤه ومل ؟ قىض شخص حاجته وم-٣
  قىض شخص حاجته واستنجى بامء الصابون فهل يصح استنجاؤه ومل ؟-٤
 قىض شخص حاجته ووجد بالقرب منه قطن عليه دم فاستنجى به فهل يصح -٥

 استنجاؤه ومل ؟ 
ذكـره  جلس شخص ليقيض حاجته فخرجت منه قطرات بول قليلة فمـسح -٦

  ؟ثم توضأ وصىل فهل تصح صالتهبقطن طاهر مرتني حتى نظف املحل 
 

............................................................................... 
 .ال تصح صالته ألهنا ال تصح مع وجود النجاسة -١
 .نعم تصح صالته ألن االستنجاء باحلجر جائز مع وجود املاء  -٢
 .قالع غري حمرتمجاؤه ألن املنديل يعترب كاحلجر ألنه جامد طاهر نعم يصح استن -٣
 .  ال يصح استنجاؤه فال يطهر املحل ألن كل مائع عدا املاء املطلق ال يصح االستنجاء به  -٤
  ال يصح االستنجاء ألنه استنجى بالنجس واالستنجاء رشع للتطهري ال لزيادة النجاسة  -٥
،فإن صىل وقد استنجى بأقل من ثالثـة مل تـصح صـالته سحاتم من ثالث  االستنجاء بأقل ال يصح -٦

 .لوجود النجاسة



قىض شخص حاجته واستنجى بأربع أحجار ومل ينظف املحل فزاد اخلامسة  -٧
 ومل ينظف فاكتفى بذلك وتوضأ وصىل فهل تصح صالته ؟

قىض شخص حاجته واستنجى بأربعة أحجار وقد نقي املحـل ومل يبقـى إال  -٨
 ملاء ومل خيتم مسحاته بوتر فهل يصح استنجاوه ومل ؟أثر ال يذهب إال با

وقف شخص وبال يف الصحراء مستقبل الكعبة بوجهه وليس بينهـا وبينهـا  -٩
 ساتر فام حكم ذلك ؟

 قىض شخص حاجته وهو مستدبر الكعبة يف سـاحة الـدار وكـان اجلـدار  -١٠
  أمتار فام حكم ذلك ؟٣يبعد عنه 

 احلاجـة ولكنـه مكـشوف  قىض شخص حاجته وهو يف مكان معد لقضاء -١١
 وهو مستقبل الكعبة فهل حيرم عليه ذلك أو يكره ؟

 جلس شخص حلاجته يف الصحراء وهـو مـستدبر الكعبـة ولكنـه وضـع  -١٢
حاجزا من الرمل طوله نصف مرت ويبعد عنه مـرتا واحـدا فهـل حيـرم اسـتدباره 

 الكعبة يف قضاء احلاجة ؟
 

..................................................................... 
 ال تصح صالته ألن املحل مادام مل ينظف البد أن يزيد يف املـسح حتـى ال يبقـى إال أثـر ال يـذهب إال -٧

 .عنه وتصح صالتهى باملاء فيعف
 . نعم يصح استنجاؤه ألن اإليتار أي ختم املسحات بعدد فردي مستحب وليس واجبا -٨
 . هذا الفعل حرام -٩

 .فعل حرام ألن اجلدار يبعد عنه بأكثر من ثالثة أذرع فال توجد سرتة معتربة هذا ال-١٠
 . ال حيرم عليه ذلك وال يكره ألن املكان خاص بقضاء احلاجة-١١
 . ال حيرم ذلك لوجود السرتة املعتربة ولكن يستحب االنحراف عن جهة القبلة -١٢



جـد بينـه  جلس شخص لقضاء حاجته وهو مستقبل بيـت املقـدس وال تو-١٣
 وبينها سرتة معتربة فهل حيرم عليه ذلك ؟

  بال شخص يف بركة ماء فام حكم ذلك ؟-١٤
 ّ تغوط شخص حتت شجرة زيتون مثمرة فام حكم ذلك ؟-١٥
  بال شخص يف الشارع فام حكم ذلك ؟-١٦
 جلس شخص حلاجته وقت الغروب وهو مستدبر الشمس فهـل يكـره لـه -١٧

 ذلك ؟
رافقات العامة لقضاء احلاجة ومها يتحدثان من خلف  جلس شخصان يف امل- ١٨

 اجلدار فام حكم ذلك ؟
 هنالك مكان اعتاد أهل قرية أن جيتمعوا فيه للحديث والسمر فجاء شخص -١٩

 وقىض حاجته فيه فام حكم ذلك ؟
  وجد شخص حفرة يف حائط قديم فتبول فيها فام حكم ذلك ؟-٢٠

 
............................................................................... 

 .ال حيرم عليه ذلك ولكن يكره -١٣
 . يكره له ذلك  -١٤
 . يكره له ذلك  -١٥
 . يكره له ذلك  -١٦
 .ال يكره له ذلك ألنه يكره استقبال الشمس والقمر وال يكره استدبارمها عىل الصحيح  -١٧
 . يكره ذلك  -١٨
 . يكره ذلك  -١٩
 . يكره ذلك  -٢٠



  عليه غسل الذكر كله ؟ّإذا تبول الرجل فهل جيب -٢١
 هل يشرتط إذا أراد اإلنسان أن يتوضأ للصالة أن يذهب لقـضاء احلاجـة  -٢٢

 قبل الوضوء ؟ 
تبول شخص فغـسل كفـه ومـسح بيـده املبلولـة رأس ذكـره فهـل صـح  -٢٣

 استنجاؤه ؟
  استنجى شخص بقطعة قامش مبلولة باملاء فهل يصح استنجاؤه؟-٢٤

 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
 ال جيب غسل الذكر كله بل الواجب غسل املوضع الذي خيرج منه البول فقط إال إذا سال البول عىل -٢١

 .الذكر كله فيغسل كله 
 . ال جيب ذلك وال يشرتط -٢٢
اء عىل العـضو ، هـذا إذا  ال يصح استنجاؤه ألن هذا مسح باملاء ، وليس غسال ، فال بد من سيالن امل-٢٣

  . مسحاتاستخدم املاء ، أما إذا استخدم احلجر فيكفي ثالث
 . ال يصح استنجاؤه ألن احلجر وما يف معناه يشرتط فيه أن يكون جافا-٢٤

 



 " باب نواقض الوضوء "
 

 :نواقض الوضوء مخسة هي 
  .م واملذيأي القبل والدبر كالبول والغائط والريح والدما خرج من السبيلني  -١

 حتى لو أدخل شـخص شـيئا يف ، فكل ما خرج من أحد السبيلني يبطل الوضوء
  ه يصدق عليه أنه خرج من السبيلنيقبله أو دبره ففور خروجه ينتقض وضوئه ألن

 أدخل شخص ما يسمى باحلقنة الرشجية يف دبره ففور خروجها منه ينتقض :مثال
  .وضوئه

قبلها ففور خروجه من القبل ينتقض وضـوئها أدخلت امرأة خيطا يف : مثال آخر 
ألنه خرج من أحد السبيلني   فال يشرتط أن يكون اخلارج طبيعيا أي أن خيرج من 

كـل خـارج القبل أو الدبر مادة نجسة بحكم اخلليقة التي خلق عليها البـرش بـل 
  .ناقض للوضوء

سا وقـد ألـصق  ، فمن نام انتقض وضوئه إال يف حالة واحدة إذا نام جالالنوم -٢
فتحة دبره عىل األرض أو الكريس أو يشء آخر بحيث ال خيرج منه يشء وهو نائم 

   .فحينئذ ال ينتقض وضوئه
ّمثال ذلك نام شخص عىل كريس السيارة وقد مكن مقعده عىل الكريس بحيث ال 

  .خيرج شيئا فنام ساعة وكان متوضئا ثم استيقظ فيجوز له أن يقوم ويصيل
 وماعـدا ذلـك ة التي تستثنى وهي أن ينام قاعدا وقد مكن مقعـدهفهذه هي احلال

 .ينقض النوم الوضوء كيفام كان



حتى  ولو نام عىل ظهره انتقض وضوئه ،فلو نام قاعدا وغري ممكن انتقض وضوئه
 بحيث ال خيرج منه يشء فينتقض لو فرضنا أنه حرص مالبسه جيدا عىل فتحة دبره

   . ومتكني املقعد، القعود:بد من األمرين معا فال ،وضوئه ألنه مل ينم قاعدا
 بسكر أو مرض أو جنون أو إغامء أو بمخدر فكل من زال عقلـه زوال العقل -٣

   .ّوذهب وعيه بحيث صار ال يميز فقد انتقض وضوئه
 فلـو ،  شخص رشب اخلمر وكان متوضئا حتى سكر فقد انـتقض وضـوئه:مثال

   .ضوئهرشب ومل يسكر ويذهب عقله فال ينتقض و
   . أغمي عىل شخص فسقط فهذا قد انتقض وضوئه:مثال آخر
  . رشب شخص خمدرات فذهب عقله فقد انتقض وضوئه:مثال آخر

  .وال فرق يف زوال العقل بني أن يكون قاعدا ممكنا مقعده أو ال
  .فلو كان شخص قاعدا ممكنا مقعده من األرض وأغمي عليه فينتقض وضوئه

   .اجلالس املمكن مقعده من األرض خاص بالنومفعدم النقض يف حالة 
  فينتقض وضوء الرجل واملرأة ملس الرجل برشة املرأة األجنبية من غري حائل -٤

   .معا وال فرق بني أن يلمس الرجل املرأة أو تلمس املرأة الرجل
 :ورشوط النقض باللمس مخسة 

ري الـنقض بمـس  فـال جيـ، أن يكون بني شخصني خمتلفني ذكورة وأنوثـة:أوال 
   .الرجل للرجل وال املرأة للمرأة

 أي تالمس بـرشة الرجـل املـرأة أو تالمـس بـرشة املـرأة أن يكون بالبرشة: ثانيا 
 املهم أن تلتقي البرشتان أي ظاهر اجللد ، فال جيري النقض بمس ،الرجل ال فرق



أحد السن والشعر واألظافر فلو مس رجل شعر امرأة بيده فال ينتقض وضوء أي 
 .منهام ألنه هنا التقى برشة رجل بشعر امرأة فلم حيصل التقاء البرشتني معا 

 ، فلو كان شخص يلبس قفازا يف يده فلمس هبا املـرأة أن يكون بدون حائل :ثالثا
 ولو ملست امرأة ظهر شـخص مـن فـوق املالبـس فـال ،فال نقض لوجود احلائل

   .نقض
من  ىَشتهُ الولد يكون أي أن يصال إىل عمر يَّ أن يبلغ كل منهام حد الشهوة :رابعا
َتشتهى مـن قبـل الرجـال  البنت وتكون و،متيل قلب املرأة إليهالنساء بحيث قبل  ُ

 .ينترش ذكر الرجل رغبة هبا بحيث
    . فـال نقـض عـادة الرجـليـشتهيهافلو ملس الرجل برشة البنت الصغرية التي ال 

   .فال نقض  عادةلنساء اهشتهيتال الذي  الولد الصغري برشةولو ملست املرأة 
ن الذكر واألنثى قبل أن يبلغا قد  ألبالرجل واملرأة البالغنيليس املقصود علم أنه و

 . حمل شهوةنيكونا
 أي يكون الرجل غري أجنبي عن املرأة فإن كانت حترم عليه عدم املحرمية: خامسا 

   . زوجتهفال نقض كأمه أو أخته أو بنته أو أخته من الرضاعة أو أم
صافح الرجل أم زوجته والتقت البرشتني فال نقض لوجود احلرمة بينهام إذ : مثال 

 أما أخت زوجته فال حرمة بينهام فلو ملس ،ال حيل للرجل أن يتزوج أم زوجته أبدا
برشهتا انتقض وضوئهام ألنه جيـوز للرجـل أن يتـزوج أخـت زوجتـه إذا ماتـت 

 .زوجته أو طلقها مثال
   .واضح أنه ينتقض الوضوء بلمس برشهتا ألهنا حتل لهفمن اللرجل  زوجة اوكذا



 بـشهوة أو ،وال فرق يف ملس الرجل املرأة األجنبية بني أن يكـون عامـدا أو ناسـيا
   . وال فرق أن يلمس الشاب الشابة أو يلمس العجوز العجوزة،بدون شهوة

 .مس فرج اآلدمي بباطن الكف  -٥
ملتقـى احلافـة العليـا مـع ( عند الرجل والقبل ) قضيب ال( ر واملراد بالفرج الذك

  . وحلقة الدبر عند الرجل واملرأة،عند املرأة) احلافة السفىل 
   .واملقصود بباطن الكف راحة الكف مع بطون األصابع

 :فعلم أنه يشرتط للنقض بمس الفرج ما ييل 
ا أو كبريا ذكرا  ال فرق بني أن يكون اآلدمي صغريّأن يكون املس لفرج اآلدمي -١

 .أم أنثى من نفسه أو من غريه 
 فلو مس شخص ذكر نفسه انتقض وضوئه أو مـس قبـل أنثـى رضـيعة انـتقض 

 .وضوئه 
 .أما لو مس فرج البهيمة فال نقض 

 فلو مس الفرج بظهر الكف أو بأي عضو آخر مل ،أن يكون املس بباطن الكف -٢
   .ينتقض الوضوء

 
 
 
 
 
 



 " تنبيه "
 

 وقد ،ّ اللمس مع املس أي جيتمع ملس الرجل املرأة مع مس فرج اآلدميقد جيتمع
   .ينفرد كل واحد منهام بيشء خيصه

   .ملس رجل فرج زوجته بباطن الكف بال حائل: مثال 
 وحتقق املس ألنه قد ،فهنا حتقق اللمس ملالمسة برشة الرجل لبرشة املرأة األجنبية

ذه احلالـة ينـتقض وضـوء الالمـس حصل مس فرج اآلدمي بباطن الكف ويف ه
   .وهو الرجل وامللموس وهو املرأة

 فهنا يوجد ملس للبرشة وال يوجد ،ملس رجل يد زوجته من غري حائل: مثال آخر 
  . معامس للفرج فينتقض وضوء الالمس وامللموس

مس رجل فرج رجل آخر بباطن الكف فهنا يوجد مـس للفـرج و ال : مثال آخر 
ة امرأة فينتقض وضوء املـاس دون املمـسوس أي ينـتقض يوجد ملس رجل لبرش

  .وضوء من مس فرج غريه وال ينتقض وضوء الشخص املمسوس فرجه
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 :نواقض الوضوء مخسة هي 
 ما خرج من السبيلني سواء كان اخلارج بوال أو غائطا أو دما أو رحيا أو حصاة -١

 . أو غري ذلكأو دودة
  .ا عدا املمكن مقعده فال ينتقض وضوئه النوم م-٢
   . زوال العقل بأي وسيلة كانت-٣
 من غري حائل وينتقض فيـه وضـوء ّل برشة املرأة غري املحرمة عليه ملس الرج-٤

   .الالمس وامللموس
 :فيشرتط فيه مخسة أشياء هي 

 .أن يكون بني شخصني خمتلفني ذكورة وأنوثة : أوال 
 .ة أن يكون بالبرش: ثانيا 
 .أن يكون بدون حائل : ثالثا 

 . أي يصريا حمل اشتهاءأن يبلغ كل منهام حد الشهوة: رابعا 
 .عدم املحرمية أي يكون الرجل غري أجنبي عن املرأة : خامسا 

 . مس فرج اآلدمي بباطن الكف -٥
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 "طط الرئييس  املخ"

 
 نواقض الوضوء 

 
 

         مس فرج اآلدمي  ملس الرجل           زوال العقل        النوم لغري            اخلارج من                          
   برشة املرأة األجنبية         بباطن الكف             املمكن مقعده                          السبيلني                       

 من غري حائل                                                           
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " املخططات الفرعية "
 

 ّالفرق بني املس واللمس 
 

  املس ّاللمس
 ١ ينتقض املاس دون املمسوس ينتقض الالمس وامللموس

 خاص ببطن الراحة وبطون  ض بلمس مجيع البرشةينتق
 األصابع

٢ 

 ٣  ال يشرتط اختالف اجلنس يشرتط اختالف اجلنس
 ٤ ال يشرتط بلوغ حد الشهوة يشرتط بلوغ حد الشهوة
 ٥ ال يشرتط عدم املحرمية  يشرتط عدم املحرمية
 ٦ يكون من شخص واحد البد من شخصني فأكثر

 ج  خيتص بالفر ال خيتص بالفرج
 )القبل أو الدبر ( 

٧ 

 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                             (
 

 والنـوم عـىل غـري ،*  ما خرج من الـسبيلني:أشياء* والذي ينقض الوضوء ستة
*  املرأة األجنبيـة*  وملس الرجل،* وزوال العقل بسكر أو مرض،املتمكن* هيئة

   .من غري حائل
 
 
 
 
 

..................................................................... 
قوله ستة أشياء نحن عددناها مخسة وهو الـصحيح ألن النـاقض الـسادس يف كـالم املؤلـف داخـل يف * 

 .الناقض اخلامس كام سيتضح 
بول والغـائط أم طـاهرا كـالريح ألن الـريح ما خرج من السبيلني ينقض الوضوء سواء أكان نجسا كال* 

   .طاهرة أو كخيط يدخل الفرج ثم خيرج فال فرق يف النقض بني النجس والطاهر
 .هيئة املتمكن أي حالة املتمكن من حرص معقده بحيث ال خيرج منه يشء وهو جالس * 
 أغمي عليه بغـري السكر واملرض مثاالن وليس للحرص فلو زال عقله بسبب آخر انتقض وضوءه  كمن* 

 .مرض كأن شم شيئا فأغمي عليه 
املقصود بالرجل هو الذكر الذي بلغ حد الشهوة واملقصود باملرأة األنثى التي بلغت حد الشهوة ولـيس * 

 .املقصود بالرجل واملرأة البالغني 
  .بةاملرأة األجنبية هي غري املحرم فزوجته أجنبية هبذا املعنى وليس املقصود املرأة الغري* 



 *     )) .عىل اجلديد* ، ومس حلقة دبره*بباطن الكف ِّ * ومس فرج اآلدمي
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 فرج اآلدمي هو الذكر للذكر والقبل لألنثى وحلقة الدبر للذكر واألنثـى أمـا مـس فـرج البهيمـة فـال *

 . الوضوء ينقض 
باطن الكف هو راحة اليد مع باطن األصابع أمـا لـو مـس بظـاهر الكـف أو بعـضو آخـر فـال نقـض * 

  .للوضوء
مس حلقة دبره أي حلقة دبر الشخص نفسه وال خيفى أن هذا داخـل يف قولـه مـس فـرج اآلدمـي فـال * 

سه فيهـا خـالف يف  ولكن املؤلف أتى به من أجل فائدة وهي أن مس حلقة دبر الـشخص نفـ،حاجة إليه
 : املذهب الشافعي فاإلمام الشافعي له يف هذه املسألة قوالن 

ِّهو أن مس فرج اآلدمي بباطن الكف ينقض الوضوء إال مس حلقة دبره أي أنـه يوافـق يف : القول القديم 
كل حاالت مس الفرج فيجعلها ناقضة للوضوء إال حالة واحـدة وهـي أن يمـس الـشخص حلقـة دبـره 

 .ِّكف فال ينتقض الوضوء فيها بباطن ال
ِّهو أن مس حلقة دبره ينقض الوضوء فيكون مس فـرج اآلدمـي ببـاطن الكـف نـاقض : والقول اجلديد 

 .للوضوء يف مجيع احلاالت 
فاملؤلف من أجل هذا اخلالف عد النواقض ستة فالناقض اخلامس وهو مس فـرج اآلدمـي ماعـدا حلقـة 

قول القديم واجلديد وأما مس حلقة دبره فهـو نـاقض يف اجلديـد دبر الشخص نفسه ناقض للوضوء يف ال
 .وليس بناقض يف القديم والصحيح املفتى به هو القول اجلديد 

ولإلمام الشافعي مذهبان يسميان باملذهب القديم واملذهب اجلديد فاملذهب القديم هو ما أفتى به اإلمـام 
  . به بعد قدومه مرصالشافعي قبل قدومه مرص واملذهب اجلديد هو ما أفتى



 " أسئلة الطالب "
 

 بني الرجل واملرأة؟ متوها ختتلفرهل نواقض الوضوء التي ذك:  ١س
نواقض الوضوء الختتلف بني الرجل واملرأة، بخالف موجبات الغـسل : اجلواب

 .التي ستأيت فهنالك أمور ختتص هبا النساء كاحليض
 يرى بعض النـساء فينتـرش  أحيانا حيصل يف ذهن الرجال بعض األفكار أو:٢س

 ذكره فهل يعد هذا من نواقض الوضوء؟
ال يعد انتشار الذكر وانتصابه موجبا للوضوء ما مل خيرج من الذكر يشء : اجلواب

 .فإن خرج يشء فهو ناقض للوضوء
  
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 " مسائل نظرية "
 

 د نواقض الوضوء؟ّ عد-١
  ما هي رشوط النقض باللمس؟-٢
  النقض باملس؟ ما هي رشوط-٣
  ما هو املقصود بالرجل واملرأة يف ملس الرجل املرأةاألجنبية؟ -٤
  ما هي حاالت النوم؟-٥
  مالفرق بني اللمس واملس؟-٦

................................................................................ 
وم عىل غري هيئة املتمكن وزوال ما خرج من السبيلني، والن:  نواقض الوضوء مخسة هي -١

 .العقل، وملس الرجل املرأة األجنبية من غري حائل، ومس فرج اآلدمي بباطن الكف
اختالف اجلنـسني، والتقـاء البـرشتني، وعـدم احلائـل، وبلـوغ حـد :  مخسة رشوط هي-٢

 .الشهوة، وعدم املحرمية
 .أن يكون املس لفرج آدمي، وأن حيصل بباطن الكف:  رشطان-٣
أنثـى : ، واملقـصود بـاملرأة هـوذكر بلغ حدا تشتهيه النـساء عـادة:  املقصود بالرجل هو -٤

 .بلغت حدا يشتهيها الرجال عادة
النوم مع متكني املقعد جالسا وهو ال ينقض الوضوء، والنوم عىل غري ذلك وهو :  حالتان-٥

 . ينقض الوضوء
س، واملـس يـنقض وضـوء اللمس ينقض وضوء الالمـس وامللمـو:   الفرق سبعة هي -٦

املاس فقط،و اللمس حيصل بأي جزء من البرشة، واملـس خـص ببـاطن الكـف، واللمـس 
واملس ال يـشرتط  ، والتعدديشرتط فيه اختالف اجلنس، وبلوغ حد الشهوة، وعدم املحرمية

 . ال خيتص بالفرج، واملس خيتص بالفرجواللمسفيه ذلك 



 " مسائل عملية "
 

 نه ريح فهل انتقض وضوئه ومل ؟شخص كان متوضئا فخرج م -١
أدخلت امرأة قطنة يف فرجها ثم خرجت القطنة نظيفة فهل انتقض وضوئها  -٢

 ومل ؟
 نام شخص مستلقيا عىل فراشه ثم استيقظ فهل انتقض وضوئه ومل ؟ -٣
ن ّأطال إمام املسجد الصالة فنام مـأموم يف أثنـاء التـشهد ومل يكـن قـد مكـ -٤

 مقعده فهل بطلت صالته ومل ؟
خص وهو جالس عىل األرض ممكنا مقعده من األرض حتى سمع له نام ش -٥

 شخري فهل انتقض وضوئه ومل ؟
توضأ شخص وخرج للمسجد ثم يف شدة احلر أغمـي عليـه فهـل انـتقض  -٦

 وضوئه ومل ؟
 
 

..................................................................... 
 . السبيلني ينقض الوضوء والسبيالن مها القبل والدبر  نعم انتقض وضوئه ألن كل ما خرج من-١
  . نعم انتقض وضوئها ألن كل ما خرج من السبيلني ينقض الوضوء طاهرا كان أو نجسا-٢
 . نعم انتقض وضوئه ألن النوم عىل غري هيئة املتمكن ينقض الوضوء -٣
ضوئه وإذا انـتقض الوضـوء بطلـت  نعم بطلت صالته ألنه ملا نام عىل غري هيئة املتمكن فقد انتقض و-٤

  .الصالة
  . ال ينتقض وضوئه ألن نومه عىل هيئة املتمكن-٥
  . نعم انتقض وضوئه ألنه قد زال عقله أثناء اإلغامء-٦



رشب شخص املخدرات ففقد متييزه وصـار ال يعـرف شـيئا فهـل انـتقض  -٧
 وضوئه ومل ؟

د فهـل انـتقض ملس رجل يد امرأة يف أثناء الطريق بدون حائل من غري قـص -٨
 وضوئه ومل ؟

ّقبل رجل خد أنثى عمرها  -٩   سنوات فهل انتقض وضوئه ومل ؟٦ّ
 وضع شخص يده عىل شعر زوجته فهل انتقض وضوئه ومل ؟ -١٠
 ّ قبل شخص أمه من خدها فهل انتقض وضوئه ووضوء أمه ومل ؟ -١١
 دفعت امرأة رجال من خلف ووقعت يدها عىل ثيابه فهل انتقض وضوئها  -١٢

 ووضوئه ومل ؟
 
 
 
 
 

..................................................................... 
 . نعم انتقض وضوئه ألنه قد زال عقله ومتييزه -٧
 نعم انتقض وضوئه ووضوء املرأة أيضا ألن ملس الرجل املرأة األجنبية من غري حائل ناقض للوضـوء -٨

 .بشهوة أو بدون شهوة بقصد أو بدون قصد 
   . عادة الرجاليشتهيهانتقض وضوئه ألن هذه طفلة مل تبلغ حدا  ال ي-٩
 . ال ينتقض وضوئه ألنه مل يلمس برشهتا - ١٠
 . ال ينتقض وضوء أحد منهام ألهنا حمرم له وليست امرأة أجنبية -١١
 . ال ينتقض وضوء أحد منهام ألهنا مل متس برشته -١٢



  ومل ؟ّ مس شخص ذكر نفسه براحة يده فهل انتقض وضوئه -١٣
ّ تغوط طفل رضيع فجاءت أمه فغسلت دبره بيدها فهل انتقض وضـوئها  -١٤
 ومل ؟
   ؟بباطن أصابعه فهل انتقض وضوئه ومل) الصفحتني ( ّ حك شخص أليتيه  -١٥
 توضأت امرأة وهي حتمـل ابنتهـا الرضـيعة فبالـت عليهـا فهـل انـتقض  -١٦

 وضوئها ؟
   ؟ امرأة حامل خرج من فرجها سائل فهل ينتقض وضوئها-١٧
صبعها يف فرجهـا اة النسائية فقامت بإدخال ب امرأة توضأت ثم ذهبت للطبي-١٨

 فهــــــل ينــــــتقض وضــــــوء املــــــرأة ،أثنــــــاء الفحــــــص املهــــــبيل
................................................................................ 

 . بني أن يمس فرج نفسه أو غريه ِّ نعم ينتقض وضوئه ألنه قد مس فرج آدمي بباطن الكف ال فرق-١٣
   .ِّ نعم انتقض وضوئها ألهنا مست فرج آدمي بباطن الكف-١٤
 ال ينتقض وضوئه ألن صفحتي الدبر أي األليتني ال نقض بمسهام وإنام النقض بمس حلقة الدبر أي -١٥

   .احللقة التي خيرج منها الغائط
ضئ ليس من نواقض الوضوء فيكفيهـا أن تغـسل  ال ينتقض وضوئها ألن سقوط النجاسة عىل املتو-١٦

 . ما أصاب البول من بدهنا وثوهبا وتذهب تصيل 
يكـن رحيـا أو بـوال أو   نعم ينتقض وضوئها ألن كل ما خيرج من الفرج ينقض الوضوء حتـى لـو مل-١٧

 .غائطا
 املـرأة يشء  نعم ينتقض وضوئها ألهنا بعد أن خترج الطبيبة أصبعها سيصدق أنه قد خرج مـن فـرج -١٨ 

 . وكل ما خيرج من الفرج يعترب ناقضا للوضوء 
  شخص توضأ ثم خرج دم من يده فهل ينتقض وضوئه ؟-١٩
 ّ أكل شخص شيئا ثم تقيأ فهل انتقض وضوئه ؟  -٢٠



 أجري لشخص عملية جراحية ورضب أبرة خمدرة ولكن ختـديرا موضـعيا -٢١
 فهل ينتقض وضوئه؟

ُ الطريـق لعـق كلـب يـده فهـل انـتقض  توضأ شخص وخرج للصالة ويف-٢٢ ٌَ
 وضوئه؟

شخص مصاب بالبواسري وبعد أن توضأ خرج مـن دبـره دم فهـل ينـتقض  -٢٣
 وضوئه؟

 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
ن يغسل الدم ألنـه نجـس  ال ينتقض وضوئه ألن خروج الدم من املتوضئ ال يبطل الوضوء فيكفيه أ-١٩

   . إال إذا خرج الدم من الفرج فإنه ناقض،ثم يصيل
   . ال ينتقض وضوئه ألن القيء ليس من نواقض الوضوء-٢٠
ِّ ال ينتقض وضوئه ألنه مل حيصل زوال العقـل بالتخـدير املوضـعي، أمـا إذا خـدر كليـا وزال عقلـه -٢١

 .فينتقض وضوئه
 .ة، ويكفيه أن يغسل يده من لعق الكلب ويذهب يصيل ال ينتقض الوضوء بلمس النجاس-٢٢
  . نعم ينتقض وضوئه ألن كل خارج من السبيلني ينقض الوضوء-٢٣

 



 " باب الغسل "
 

ُالغسل   .سيالن املاء عىل مجيع البدن بنية : ُ
 فـال ، لنبني أن الغسل كالوضوء ال بد فيه من نيـة يف بدايـة الفعـل" بنية "وقولنا 

يصح أن يغسل اإلنسان بدنه للتنظيف ثم بعد ذلك يقول قد جعلت هذا الغـسل 
   .عن اجلنابة مثال

   : ستة أشياء-جب الغسل  أي األشياء التي تو- بات الغسلِجومو
 حتى لو مل ينزل منهام ،وجب عليهام أن يغتسالاملرأة  فإذا جامع الرجل ،اجلامع -١

   .جمرد اإلدخال كاف لوجوب الغسلبل  ،املني
   . يف النوم أو يف اليقظة بشهوة أو بغريهاإنزال املني -٢
 .ِّفإذا مات مسلم وجب عىل املسلمني أن يغسلوه، املوت-٣
ذي خياطب بالوجوب ويطلب منه ذلك ليس امليـت وإنـام مـن علـم بـه مـن الف 

 .ويستثنى الشهيد فإنه حيرم غسلهاملسلمني 
 .وهذه الثالثة تشرتك فيها الرجال والنساء

 فعندما حتيض املرأة ثـم ينقطـع الـدم عنهـا وتطهـر جيـب عليهـا أن ،احليض -٤
   .نام ينقطع وال تغتسل غسل احليض والدم ينزل عليها بل حي،تغتسل

 وهو الدم النازل بعد الوالدة فعندما تنفس املرأة ثم ينقطع الدم عنها ،النفاس -٥
   .جيب عليها أن تغتسل وال تغتسل ودم النفاس ينزل عليها بل حينام ينقطع

   .، فإذا وضعت املرأة محلها وجب عليها أن تغتسلالوالدة  -٦



 مبارشة بعد  املرأة فحينذاك ال تغتسل يتبعها دم نفاس يف أغلب األحوالالوالدةو
 ولكن قد حيدث أحيانا لبعض النساء ،دم النفاسالوالدة وإنام تغتسل بعد انقطاع 

 فهذه والدة ال نفاس فيهاأن يلدن بال نفاس فتضع املرأة محلها وال ينزل عليها دم 
جب فهل جيب يف هذه احلالة أن تغتسل املرأة؟ واجلواب نعم ألن نفس الوالدة تو

   .ها نفاسْولو مل يصحب الغسل
ّفتلخص أن املرأة إن ولدت ونزل عليها دم نفاس وجب عليهـا الغـسل وحينئـذ 

 من أجل الوالدة ألن الغسل ال هتغتسل عند انقطاع الدم عنها وال تغتسل مع نزول
 وإن ولـدت ،تى انقطع عنها اغتسلت غسال واحدايصح والدم ينزل بل تنتظر فم

 بسبب الوالدة وحينئذ فلها أن تغتسل مبارشة ليها الغسل أيضافيجب عبال نفاس 
   .ألنه ال يوجد دم ينزل

قت بطنهـا كـام حيـدث يف العمليـات ُولو ولدت من غري طريـق الفـرج كـأن شـ
القيرصية فيجب عليها الغسل أيضا وإن مل ينزل عليهـا دم مـن الفـرج ألن نفـس 

   .الوالدة كام قلنا سبب يوجب الغسل
ن املرأة إذا ولدت ونزل عليها الدم فهنالك سببان يوجبان عليها الغسل ّفتحصل أ

 وإذا ولدت بال نفاس فهنالك ،فتغتسل عنهام غسال واحداة  والوالد،ومها النفاس
   .سبب واحد للغسل وهو الوالدة

 . وهذه الثالثة أعني احليض والنفاس والوالدة ختتص هبا النساء
 
 
 



 " تنبيه "
 

   عـن اجلميـع غـسل واحـدهاملسلم غسالن واجبان فـأكثر فيكفيـإذا اجتمع عىل 
   .بمعنى إذا اجتمع أكثر من سبب يوجب الغسل فيجزئ غسل واحد بنية واحدة

ب عليـه أن  فـال جيـنام شخص فاحتلم ونزل منه املني ثـم جـامع زوجتـه :مثال
ي  وتكف، غسل واحده بل يكفياجلامع ومرة عن نزول املني مرة عن ،يغتسل مرتني
  . كأن ينوي رفع احلدث األكرب،نية واحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة موجبات الغسل "
 

 .الغسل هو سيالن املاء عىل البدن بنية 
 :وموجباته ستة أشياء هي 

 . اجلامع -١
 . نزول املني يف يقظة أو نوم بشهوة أو بدون شهوة كمن أصيب بمرض -٢
ن يغسله ويستثنى الشهيد فإنه حيرم  املوت فيجب عىل من علم بامليت املسلم أ-٣

 .غسله 
 . احليض -٤
 . النفاس -٥
 . الوالدة -٦

 .وال تغتسل املرأة للحيض أو النفاس والدم ينزل عليها بل حني ينقطع 
 .والثالثة األوىل تشرتك فيها الرجال والنساء والثالثة الثانية ختتص بالنساء 

 
 
 
 
 

 
 



 " خمطط توضيحي "
 "لرئييس ا املخطط "

 

 موجبات الغسل
 

 

 الوالدة          النفاس            احليض              املوت                إنزال املني            اجلامع   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط فرعي "
 

 الوالدة
 

 

 ال يصحبها دم نفاس                                يصحبها دم نفاس                                   
  ) لسبب واحدتوجب الغسل )                                      ( لسببنيتوجب الغسل(   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                             (
 التقـاء : والنساء وهي ثالثة تشرتك فيها الرجال:والذي يوجب الغسل ستة أشياء

وهـي احلـيض وثالثـة ختـتص فيهـا النـساء * واملـوت* وإنزال املنـي* اخلتانني
  . ))والوالدة  * والنفاس

 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
الج الـذكر يف الفـرج وهـو اجلـامع واخلتـان التقاء اخلتانني أي ختان الرجل وختان املرأة أي حيصل إيـ* 

 ويسمى اخلتان بالطهور ولو جامع الرجـل املـرأة ومل يكونـا خمتتنـني فيجـب واإلناثواجب عىل الذكور 
    .الغسل أيضا ألن العربة باجلامع

 .يف النوم أو اليقظة بشهوة أو بسبب مرض * 
 .ويستثنى الشهيد * 
 .الدم احليض والنفاس غسلهام بعد انقطاع * 
 .ُالوالدة توجب الغسل ولو مل ينزل دم ولو كانت من غري الطريق املعتاد كأن شقت بطنها * 



 " أسئلة الطالب"
 

ِ مالفرق بني الغسل والغسل؟:١س ِْ ُْ َ 
ُالغسل يكون لبعض األعضاء كغسل الوجه واليدين والبطن، والغـسل : اجلواب َ

 . ُ اجلنابة حيصل الغسلَفعند الوضوء حيصل الغسل، وعند، يكون لكل البدن
  بـهسل ال خيـتصَ والغ،بالبدن ُالغسل خاص األول، والفرق الثاين هذا هو الفرق

 .فيكون لبعض البدن، وللثوب، واألرض مثال
ُحيصل أحيانا واملرء يغتسل من جنابة أن حيدث وهو يغتسل كأن خيرج منـه : ٢س
 أو بول فهل عليه إعادة الغسل من البداية؟ ريح

اليؤثر خروج الريح أو البول عـىل صـحة الغـسل،ألن هـذه األمـور ال  :اجلواب
ُتوجب الغسل، فإذا طرأت أثناء الغسل مل تؤثر، ولكـن عـىل املغتـسل أن يتوضـأ 

 .بعدالغسل النتقاض وضوئه باحلدث
 
 
    
  
 
 
 
 



 " أسئلة نظرية "
 

 ُماهو الغسل وماهي موجباته؟ -١
 بان يوجبان الغسل؟ ماذا يلزم املسلم إذا اجتمع عليه سب-٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 .سيالن املاء عىل مجيع البدن بنية: ُ الغسل-١

 .اجلامع، وإنزال املني، واملوت، واحليض،والنفاس،والوالدة: وموجباته ستة
 . جيب عليه غسل واحد بنية-٢



 "ائل عملية  مس"
 

 جامع رجل زوجته ومل ينزل املني فهل جيب الغسل ومل ؟ -١
مارس شاب العادة الرسية املحرمة فنزل منه املني فهـل جيـب عليـه الغـسل  -٢
 ؟ومل
أصيب شخص بمرض فكان ينزل املني منه بال شهوة فهل جيب عليه الغسل  -٣

 ومل ؟
 مات شخص مسلم فهل جيب غسله ومل ؟ -٤
  معركة ضد الكفار فهل جيوز أن يغسل ؟استشهد أحد املجاهدين يف -٥
 حاضت امرأة ثالثة أيام ثم طهرت فهل جيب عليها الغسل ومل ؟ -٦
 
 
 
 

................................................................................ 
 وجب الغـسل يف فرج) رأس الذكر (  نعم جيب الغسل عىل الرجل واملرأة ألنه بمجرد إدخال احلشفة -١

 .زنى والعياذ باهللا الأنزل املني أو مل ينزل كان اجلامع حالال أو حمرما ك
 . نعم جيب عليه الغسل لنزول املني -٢
 . نعم جيب عليه الغسل لنزول املني ولو بسبب املرض وإن كان بدون شهوة -٣
 .ُ نعم جيب أن يغسل ألن املوت موجب للغسل -٤
 . ال جيوز وهو حرام -٥
   .عند انقطاعهللغسل عم جيب عليها أن تغتسل ألن احليض موجب  ن-٦



  ولدت امرأة فنزل عليها بعد الوالدة الدم فهل جيب عليها الغسل ومل ؟-٧
 ولدت امرأة فنزل عليها الدم بعد الوالدة فاغتسلت للنفاس والدم ينزل عليها -٨

 فهل يصح غسلها ؟
 ب عليها الغسل ومل ؟        ولدت امرأة ومل ينزل عليها الدم فهل جي-٩
 ولدت امرأة بعملية قيرصية ومل خيرج من فرجها دم فهل جيب عليها الغسل -١٠
 ومل ؟
 امرأة جامعها زوجها ، ثم بعد ذلك حاضـت فهـل جيـب عليـه أن تغتـسل -١١

 مرتني ؟
ّ نام شخص فحلم أنه جيـامع يف النـوم ورأى نفـسه يقـذف ويتمتـع ثـم ملـا -١٢

 ا فهل جيب عليه الغسل ؟استيقظ مل ير مني
جامع شخص زوجته ثم رجع وجامع مرة أخريبدون أن يغتسل فهل جيـب -١٣

 عليه الغسل مرتني؟
................................................................................ 

   . نعم جيب عليها ألن النفاس موجب للغسل عند انقطاعه-٧
   . الغسل ال يصح مادام الدم ينزل فعليها إعادة الغسل بعد انقطاع الدم عنها ال يصح غسلها ألن-٨
 . نعم جيب عليها الغسل ألن نفس الوالدة توجب الغسل ولو مل ينزل عليها دم -٩

 . نعم جيب عليها الغسل ألن نفس الوالدة توجب الغسل ولو مل تكن من طريق الفرج -١٠
 فإذا انقطع الدم فتنوي رفع احلدث األكرب وتغتسل غسال ، واحدة ال جيب عليه أن تغتسل سوى مرة-١١

  .واحدا
  ولـو ، ال جيب الغسل إال إذا نزل املني وهو نائم أما جمرد احللم بأنه ينزل منه املني فال يوجب الغـسل-١٢

  .ألحالم فالعربة بنزول املني ال با،جب عليه الغسلفينام شخص ومل ير يف منامه شيئا ولكنه خرج منه مني 
 . ال جيب عليه إال غسل واحد، ولكن لو جامع ثم اغتسل ثم جامع وجب عليه الغسل مرة أخرى-١٣



 " فصل يف فروض الغسل وسننه "
 

  . هو سيالن املاء عىل مجيع البدن بنية- كام قلنا -الغسل 
 :ففيه ركنان أساسيان مها 

تسل أن ينوي رفع احلـدث  فعىل املغ،ومعناها قصد اليشء مقرتنا بفعله : النية -١
األكرب مثال مع بداية غسل البدن فيقول يف قلبه نويت رفع احلدث عندما يالمـس 

   .املاء برشته
 أو استباحة الصالة أو رفع اجلنابة أو رفع ،وللمغتسل أن ينوي رفع احلدث األكرب
   .احليض أو رفع النفاس بالنسبة للمرأة

كرب أو استباحة الصالة تصلح للجميع أي  نية رفع احلدث األمالحظة مهمةوهنا 
للمجنب وللحائض وللنفساء فأي واحد من الثالثة نوى رفع احلـدث األكـرب أو 

ونيـة رفـع احلـيض وأما نية رفع اجلنابة فللمجنـب  ،استباحة الصالة صح غسله
   .للحائض ورفع النفاس للنفساء

اطنه حتـى وإن كـان  فيغسل كل بدنه وكل شعره ظاهره وبتعميم البدن باملاء -٢
فال يبقي موضعا من بدنه إال وغـسله وال يـرتك شـعرة إال كاللحية الكثيفة كثيفا 

إن مل   وجيب فك الـضفائر،غسلها فلو بقيت شعرة واحدة مل تغسل مل يكف غسله
يصل املاء إىل باطنها إال بالفك فإن وصل بدون فك مل جيب الفك، ولو بقي نصف 

  .فال بد من التعميم التامأظفر مل يغسل مل يكف غسله 
 
 



 ؟يندرج ُحتت الغسل أو الهل يندرج احلدث األصغر  :مسألة
 يندرج، بمعنى أنه متى ما رفع احلدث األكـرب بالغـسل ارتفـع معـه نعم: اجلواب

، فال حيتاج املغتسل إىل أن يتوضأ بعد غـسله بـل يـذهب ويـصيل احلدث األصغر
 .مبارشة

 :وهذا اإلندراج يشرتط فيه رشطان
  فالبـد مـن الوضـوء ، فلو انتقض وضـوئهعدم انتقاض وضوئه أثناء الغسل -١

، أوخيرج منه ريح أو قطرات بـول فحينئـذ يرتفـع كمن يلمس فرجه أثناء الغسل
 .حدثه األكرب وال يرتفع حدثه األصغر

أن يكون الغسل واجبا، كغسل اجلنابة واحليض، أما إذا كان الغـسل مـسنونا  -٢
 أوللجمعة، فال يندرج احلدث األصغر حتت الغسل والبد من كمن يغتسل للعيد

 .الوضوء
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف سنن الغسل "
 

 :سنن الغسل مخسة هي 
   . التسمية-١
 الوضوء الكامل قبل الغسل ، وينوي عند غسل وجهه الوضـوء أو اسـتباحة -٢

  .الصالة أو أي نية تقدمت يف باب الوضوء
  . بدنه مع الغسل الدلك بأن يمر يديه عىل-٣
 بني العضو والعضو الذي يليه حتـى  زمنيا املواالة بأن ال يرتك املغتسل فاصال-٤

  .جيف
   . تقديم الشق األيمن من جسمه عىل الشق األيرس يف الغسل وصب املاء-٥
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " تنبيه "
  

  ل صح الغـس مثالالرتتيب يف الغسل غري واجب، فلو بدأ الشخص بغسل رجليه
ولو قرن نية رفع احلدث بالرجل صح،بخالف الوضوء فال بد فيـه مـن الرتتيـب 

 . الوجهعند غسلوأن تكون النية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة فصل فروض الغسل وسننه "
 

 :فرائض الغسل اثنان مها 
 . النية -١
 . إيصال املاء إىل مجيع الشعر والبرشة-٢

 :وسنن الغسل مخسة هي 
 . التسمية -١
 . الوضوء الكامل قبل الغسل -٢
 . الدلك -٣
 . املواالة -٤
 . تقديم اجلانب األيمن من جسمه يف الغسل عىل اجلانب األيرس -٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 الغسل

                  

           سنن                                                                 فروض                     
 

 

 )تعميم البدن باملاء       ( )      النية ( 
 
 

 )التيامن   (     )       املواالة  (     )        الدلك (     )     الوضوء قبله  (  )    التسمية  (                   
                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 "رعي  خمطط ف"
 

 ُالغسل
 

 

 يغني عن الوضوء                                                  ال يغني عن الوضوء                
 :يف حالتني:                                                                                       برشطني

  . أن يكون الغسل مسنونا-١                            .                    أن يكون فرضا -١
  . أن ينتقض وضوئه-٢.                                       أن ال ينتقض وضوئه -٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
*  إن كانت عىل بدنه* وإزالة النجاسة ،*النية: أشياء*  وفرائض الغسل ثالثة ((

 والوضـوء ،التـسمية: وسننه خـسة أشـياء . مجيع الشعر والبرشةوإيصال املاء إىل
  .))عىل اليرسى  *  وتقديم اليمنى، واملواالة، وإمرار اليد عىل اجلسد،قبله

 
 

................................................................................ 
جح أن إزالة النجاسة ليست فرضا ثالثـا وسيتـضح األمـر  قوله ثالثة أشياء نحن عددناها اثنني ألن الرا*

 . بعد قليل 
 . احلدث األكرب أو استباحة الصالة وهي قصد اليشء مقرتنا بفعله ، فينوي عند مالمسة املاء جلسمه رفع*
 يقصد أنه لو كان عىل املغتسل نجاسة كأن يكون سقط عىل بدنه بول فيجـب أوال ، قوله وإزالة النجاسة*

غسلة إلزالة النجاسة إذا كانت عىل بدنه  : الغسل فنحتاج غسلتني نبدأ ل النجاسة باملاء ثم بعد ذلك أن نزي
فـام دامـت النجاسـة قـد  والراجح يف املذهب أنه يكفي غسلة واحدة عنهام ،وغسله ثانية هي لرفع احلدث

عندنا سوى فرضـني  فهي تكفي إلزالة النجس ولرفع احلدث بنفس الوقت فال يكون زالت بغسلة واحدة
 .النية وإيصال املاء إىل مجيع الشعر والبرشة 

 شخص جمنب سقط عىل يده بول فينوي رفع احلدث األكرب ويفيض املاء عىل بدنه وال جيب عليه أن :مثال
يغسل النجاسة أوال ثم يبدأ الغسل ألن غسل اليـد بنيـة رفـع احلـدث األكـرب يكفـي عـن احلـدث وعـن 

  .النجس
نت عىل بدنه هذا الرشط واضح ألنه إن كانت النجاسة عىل ثوبه فال عالقة هلـا بالغـسل وال  قوله إن كا*

 .نحتاج إلزالتها عن الثوب قبل املبارشة بالغسل 
   . عىل اجلهة اليرسى من جسده قوله وتقديم اليمنى أي تقديم اجلهة اليمنى*

 



 " أسئلة الطالب "
 

 نية الوضوء، ومل تذكروا يف الغسل نيـة الغـسل ذكرتم يف الوضوء أنه تصح: ١س
 فهل يصح أن ينوي املجنب قائال يف قلبه نويت الغسل؟

ال تصح نية الغسل للمحدث حدثا أكرب؛ ألن الغسل قد يقع عبادة، وقد : اجلواب
يقع عادة كاملغتسل للتربيد ولتنظيف بدنه، فال تكفي نية الغـسل، فـإن نـوى نيـة 

الف الوضوء فال يقـع إال عبـادة، فلـذا كفـت نيـة فرض الغسل صح غسله، بخ
 .الوضوء

 ذكرتم أن احلدث األصغر يندرج حتت الغسل فيغني عن الوضوء،ولكن أمل: ٢س
 أن من أركان الوضوء الرتتيب، فكيف يصح الوضـوء إذا مل يكـن تذكروا من قبل

 الغسل مرتبا كأن بدأ بغسل يديه قبل وجهه؟
 يكن هنالك حدث أكـرب، فـإن كـان هنالـك حمل وجوب الرتتيب إن مل: اجلواب

 . الندراج احلدث األصغر يف احلدث األكربحدث أكرب سقط الرتيب
 .فعلم أن هذه احلالة مستثناة من وجوب الرتتيب

َوكذلك ال يشرتط أن ينوي املغتسل الوضوء عنـد الغـسل ألن نيـة رفـع احلـدث 
 .األصغر مندرجة حتت نية رفع احلدث األكرب

 
  
  
 



 "لة نظرية  أسئ"
 

 ما هي فروض الغسل؟: ١س
 ما هي سنن الغسل؟: ٢س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................
 .النية، وتعميم البدن باملاء:  فروض الغسل اثنان-١
واالة، وتقـديم اجلهـة اليمنـى عـىل التسمية، والوضوء قبل الغسل، والدلك، وامل:  سنن الغسل مخسة-٢

 .اجلهة اليرسى



 " مسائل عملية "
 

 جامع شخص زوجته ونوى رفع احلدث األكرب وغسل مجيع جسمه ومل يغسل -١
  فهل صح غسله ؟- ثقب األذن -ما ظهر من صامخي أذنيه 

 حاضت امرأة ثم طهـرت ونـوت رفـع احلـيض واغتـسلت بـدون أن تفـك -٢
 ىل باطن الضفرية فهل يصح غسلها ومل ؟ضفريهتا فلم يصل املاء إ

ّ نام شخص واحتلم يف نومه فلام استيقظ اغتسل وأفاض املاء عـىل رأسـه ثـم -٣
 نوى رفع اجلنابة فهل يصح غسله ؟

ّ ولدت امرأة وملا انقطـع نفاسـها اغتـسلت وتوضـأت كـامال أوال ثـم نـوت -٤
  أجر السنة ؟ّاستباحة الصالة وأفاضت املاء عىل مجيع جسمها فهل حصلت عىل

 ؟يمرر يديه عىل جسمه فهل يصح غسله اغتسل شخص للجنابة من دون أن -٥
 اغتسل شخص للجنابة فنوى وغسل رأسه ونصف جسمه ثم خـرج ورجـع -٦

 بعد ساعتني وأكمل بقية غسل البدن فهل يصح غسله ومل ؟
................................................................................ 

 ال يصح غسله حتى يغسل صامخي أذنيه فامدام أي جزء من البدن مل يغسل ال يرتفع احلدث عنه حتـى -١
   .يغسله

 ال يصح غسلها حتى تفك ضفريهتا ويصل املاء إىل باطن ضفريهتا ألنه ما دام املاء ال يـصل إال بالفـك -٢
   .جيب الفك فإن وصل بدون الفك مل جيب

   .ه حتى يغسل رأسه مرة أخرى ألنه غسله يف املرة األوىل بدون نية فال يعتد به ال يصح غسل-٣
   . نعم ألن الوضوء الكامل سنة قبل البدء بالغسل-٤
  . نعم يصح غسله ألن الدلك سنة وليس واجبا-٥
  . نعم يصح غسله ألن املواالة سنة وليست واجبة-٦



 ثم رأسها ثم يدهيا ثـم بـاقي  اغتسلت امرأة من حيضها فغسلت رجليها أوال-٧
 جسدها فهل يصح غسلها ؟

 فبلل يده اليمنى باملاء رأسه اغتسل شخص من جنابة فغسل جسمه كله وبقي -٨
  فهل يصح غسله ؟رأسهومسح هبا 

 اغتسلت امرأة من نفاسها ولكنها مل تتمضمض ومل تستنشق املاء فهـل يـصح -٩
 غسلها ؟ 

إىل قدميها فاغتسلت عن جنابة وغسلت  امرأة شعرها طويل مسرتسل يصل -١٠
أصول رأسها وأكثر الشعر وأغفلت غسل الشعر النازل القريب من القدمني فهل 

 يصح غسلها ؟
 اغتسلت امرأة من نفاسها وكانت تضع عىل أظافرهـا صـبغ األظـافر فهـل -١١

 يصح غسلها ؟ 
هل  اغتسل شخص من جنابة ويف أثناء الغسل خرج منه ريح وقطرات بول ف-١٢

 عليه إعادة الغسل ؟  
................................................................................ 

 . نعم يصح غسلها ألن الرتتيب يف الغسل غري واجب -٧
   . وعىل كل أجزاء اجلسم وال يكفي املسحرأس ال يصح غسله ألنه ال بد من سيالن املاء عىل ال-٨
 .لها ألن املضمضة واالستنشاق مستحبان وليسا بواجبني  نعم يصح غس-٩

   . ال يصح غسلها ألنه ال بد من غسل مجيع الشعر والبرشة-١٠
 ال يصح غسلها ألنه ال بد من غسل مجيع البرشة ومجيـع الـشعر ، وعليـه فـإذا خرجـت مـن احلـامم -١١

 .سل األصابعوصلت فعليها اإلعادة ويكفيها أن ترجع وحتك الصبغ عن أظافرها وتغ
 ليس عليه إعادة الغسل ألن خروج الريح أو البول ينقض الوضوء وال ينقض الغسل ، فـام يوجـب -١٢

 .احلدث األصغر ال يوجب احلدث األكرب 



 أجنب شخص فغطس يف النهر ناويا رفع احلـدث األكـرب مـع الغطـس ثـم -١٣
 خرج فهل يصح غسله هذا ؟

 باملـاء ثـم وضـع فيـه الـشامبو  أجنب شخص فـدخل احلـامم ومـأل اإلنـاء-١٤
 والصابون ليطيب جسمه ثم اغتسل منه فهل يصح غسله ؟ 

  اغتسل شخص للجنابة ونوى رفع احلدث األكرب فهل جيوز له الصالة ؟-١٥
  اغتسل شخص للجمعة وخرج للصالة بالوضوء فهل يصح ذلك؟-١٦
 ثم  أجنب شخص فغسل مجيع بدنه إال شعره فخرج وصىل الصبح ثم الظهر-١٧

 العرص ثم تذكر ما نسيه فامذا يفعل؟
 
 
 
 

................................................................................ 
   . نعم يصح غسله ألنه ال جيب يف الغسل سوى النية وتعميم البدن باملاء-١٣
 عنـه فهـذا طـاهر غـري مطهـر ال يـصح لق املط إذا تغري املاء بام وضع فيه تغريا كثريا يسلب اسم املاء-١٤

   .ّ وإذا تغري املاء قليال بحيث ال يزال يسمى ماءا فهذا طاهر مطهر يصح االغتسال منه،االغتسال منه
 نعم جيوز له أنيصيل ال حاجة إىل وضوء مستقل ألن الوضـوء قـد حـصل يف ضـمن الغـسل ولكـن -١٥

 .يشرتط أن ال ينتقض وضوئه أثناء الغسل
ح ذلك وال يغني هذا الغسل عن الوضوء ألنه غسل مسنون فال يندرج احلدث األصـغر حتتـه  ال يص-١٦

 .فإذا أكمل غسله عليه أن يتوضأ
 . عليه أن يرجع ويغسل رأسه ويعيد كل صالة صالها بذلك الغسل ألنه غري صحيح-١٧

 



 " فصل يف االغتساالت املستحبة "
 

 أو للميـت أو للحـائض أو االغتساالت الواجبة قد تقـدمت وهـي إمـا للجنـب
   .للنفساء أو لذات الوالدة

 :وأما االغتساالت املسنونة فهي مخسة عرش غسال هي 
 وهو سنة ملن حيرض صالة اجلمعة ويدخل وقته من طلوع غسل صالة اجلمعة -١

 فالذي حيـرض صـالة اجلمعـة إذا اغتـسل ونـوى ،فجر اجلمعة إىل حضور اجلمعة
فجر فقـد أدرك الـسنة وإن كـان األفـضل تقريـب غسل اجلمعة من بعد صالة ال

   .الغسل من بداية اخلروج للمسجد حتى خيرج بدون عرق أو وسخ
 وهو سنة حتى ملن مل حيرض صالة العيـد ويـدخل وقتـه مـن غسل عيد الفطر -٢

   .نصف الليل أي ليلة العيد إىل غروب الشمس يف اليوم التايل
 حيرض صالة العيد ويدخل وقته من  وهو سنة حتى ملن ملغسل عيد األضحى -٣

 .نصف الليل أي ليلة العيد إىل غروب الشمس يف اليوم التايل 
 وهي صالة يصليها املـسلمون حيـنام ينحـبس املطـر  غسل صالة االستسقاء-٤ 

   .فيستحب قبل أن يصليها أن يغتسل وسيأيت رشحها إن شاء اهللا
وف استحب لـه أن يغتـسل  فمتى بدأ القمر باخلس غسل صالة خسوف القمر-٥

 .ويصيل بعده صالة اخلسوف وسيأيت رشحها إن شاء اهللا 
 فمتى بدأت الشمس بالكسوف استحب لـه أن  غسل صالة كسوف الشمس-٦

 .يغتسل ويصيل بعده صالة الكسوف وسيأيت رشحها إن شاء اهللا 
 .ّ فمن غسل ميتا استحب له أن يغتسل  الغسل من غسل امليت-٧



   . فمن دخل يف اإلسالم استحب له أن يغتسلسلم الكافر الغسل إذا أ-٨
 ثم عقل اسـتحب - نسأل اهللا العافية -ّ فمتى جن املرءإذا أفاق  غسل املجنون-٩

   .له أن يغتسل
   . له أن يغتسلن أغمي عليه ثم أفاق استحب فم غسل املغمى عليه إذا أفاق- ١٠
 له أن يغتـسل ثـم يلـبس  فمن نوى احلج أو العمرة استحب غسل اإلحرام-١١

ثياب اإلحرام وينوي احلج أو العمرة ويصري حمرما حترم عليـه النـساء وحمرمـات 
   .أخرى سيأيت رشحها يف باب احلج إن شاء اهللا

 سواء أكان حاجا أو معتمرا أو جاء ملكة من أجل حاجة  الغسل لدخول مكة-١٢
   .ام هلاففي كل ذلك يستحب له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل تعظي

 بالنسبة للحاج ، فمتى أراد احلاج أن يقف عىل جبـل  الغسل للوقوف بعرفة-١٣
   .عرفات استحب له أن يغتسل

وهذه من أغسال احلج فهنالك أماكن تـشبه األحـواض  الغسل لرمي اجلامر -١٤
 .رميالقبل يف كل يوم يستحب الغسل ف يرميها احلجيج باحلىص ملدة ثالثة أيام 

 فمن زار املدينة املنورة لدخول مدينة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم الغسل -١٥
 .استحب له أن يغتسل عند دخوهلا تعظيام هلا 

 
 
 
 
 



 " خالصة فصل االغتساالت املستحبة "
 

 :االغتساالت املستحبة مخسة عرش غسال هي 
  .ه غسل اجلمعة ويبدأ بعد الفجر وهو سنة ملن حيرض الصالة ال للجالس يف بيت-١
 . غسل عيد الفطر -٢
 غسل عيد األضحى ، وهذا الغسالن يبدأ وقتهام من نصف الليل إىل غـروب -٣

 .الشمس ومها مستحبان حتى ملن ال حيرض الصالة 
 . غسل صالة االستسقاء -٤
 . غسل صالة اخلسوف -٥
 . غسل صالة الكسوف -٦
 . الغسل من تغسيل امليت -٧
 . الغسل إذا أسلم الكافر -٨
 .الغسل للمجنون إذا عقل  -٩
 . الغسل للمغمى عليه إذا أفاق -١٠
 . غسل اإلحرام للحج أو العمرة -١١
 . الغسل لدخول مكة سواء أكان حمرما أو ال -١٢
 . الغسل للوقوف بعرفة للحاج -١٣
غـسل يف كـل الثالثة أيـام يـستحب ترمى  الغسل لرمي اجلامر الثالث وهي -١٤
 . يوم
 .دينة املنورة  الغسل لدخول امل-١٥



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 األغسال املسنونة

         
    غسل اجلمعة                                                     

     غسل عيد الفطر                        
  عيد األضحى غسل                                                             

  غسل صالة اإلستسقاء                                                              
     غسل صالة اخلسوف                                                                                              

 غسل صالة الكسوف                           
            الغسل من غسل امليت                                                      

 غسل الكافر إذا أسلم                          
 عقلغسل املجنون إذا                                                                               

 غسل املغمى عليه إذا أفاق                                
      غسل اإلحرام                                                                       

 غسل دخول مكة                          
          غسل الوقوف بعرفة                                                         

 غسل رمي اجلامر الثالث                                 
               غسل دخول املدينة                                                   



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                            (
 والعيدين واالستسقاء  ،جلمعةغسل ا: غسال * واالغتساالت املسنونة سبعة عرش

 واملجنـون ،ِ والكـافر إذا أسـلم، والغسل من غسل امليت، والكسوف،واخلسوف
  َ وللوقـوف بعرفـة ، ولدخول مكـة، والغسل عند اإلحرام،واملغمى عليه إذا أفاقا
 ولـدخول مدينـة ،* وللطـواف،*ِ ولرمـي اجلـامر الـثالث،*َوللمبيت بمزدلفة

   .))  وسلم رسول اهللا صىل اهللا عليه
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 .سنسقط اثنني ألهنام مرجوحان * 
 .هذا القول مرجوح فال يستحب الغسل عند املبيت بمزدلفة * 
 .اجلمرات الثالث هي اجلمرة الكربى ، واجلمرة الوسطى ، ومجرة العقبة * 
 .هذا القول مرجوح فال يستحب الغسل ألجل الطواف بالكعبة ، ويكفي الوضوء * 

  



 " أسئلة الطالب "
 

ملاذا كان غسل اجلمعة مـستحب ملـن حيرضالـصالة فقـط، وغـسل العيـدين : س
 مستحب للحارض للصالة ولغري احلارض؟

ألن املقصود بغسل اجلمعة هو تطييـب البـدن وإزالـة الرائحـة يف حمـل : اجلواب
ًاجتامع الناس كي ال حيصل أذى، فالغسل ألجل االجتامع فـإذا مل يكـن اجـتامع مل 

 فهو مطلـوب لـنفس اليـوم ألنـه يـوم زينـة يطلب الغسل، وأما الغسل للعيدين
 .وجتمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  " مسائل نظرية "
 

 د االغتساالت املستحبة؟ّعد: س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
غـسل اجلمعـة، وغـسل عيـد الفطـر، وغـسل عيـد :األغسال املستحبة مخسة عرش غـسال هـي :اجلواب

األضحى، وغسل صالة االستسقاء، وغسل صالة اخلسوف  وغسل صالة الكسوف، والغسل من غسل 
، وغسل املغمى عليه إذا أفاق، وغـسل اإلحـرام، امليت، وغسل الكافر إذا أسلم  وغسل املجنون إذا عقل

 . وغسل دخول مكة، وغسل الوقوف بعرفة، وغسل رمي اجلامر، وغسل دخول املدينة



 " مسائل عملية "
 

 ذهبت امرأة لصالة اجلمعة فهل يستحب هلا الغسل ومل ؟  -١
يف فجر عيد األضحى اغتسل شخص للعيد ولكنه ال يريد أن حيرض اجلامعة  -٢

 ستحب ؟فهل غسله م
انقطع املطر وأراد شخص أن يصيل صالة اإلستسقاء يف بيته فهل يستحب له  -٣

 الغسل ؟
 ّغسل عدة أشخاص ميتا واحدا فهل يستحب هلم أن يغتسلوا ؟ -٤
 أسلم شخص نرصاين فهل يغتسل ثم يسلم أو يسلم مبارشة ؟ -٥
 ثم أفـاق فهـل - أي خدر -أدخل شخص غرفة العمليات وبنّج بنجا عاما  -٦

 أن يغتسل ؟يستحب له 
 
 
 
 

................................................................................ 
 . نعم يستحب هلا ذلك ألنه مستحب لكل حارض للجمعة -١
 . نعم هو مستحب من أجل يوم العيد صىل مجاعة أو ال -٢
 . نعم يستحب -٣
 . نعم يستحب للجميع -٤
 .ر اإلسالم ولو لنصف دقيقة  يسلم مبارشة وال يؤخ-٥
 . نعم يستحب له ألنه أغمي عليه ثم أفاق -٦



 أراد شخص أن حيج فأغتسل ثم لبس ثياب اإلحرام ثـم أحـرم بـاحلج فهـل -٧
 غسله مستحب ؟

 سافر شخص من العراق وزار مكة لرؤية صديق فهل يستحب له قبل دخوهلا -٨
 أن يغتسل ؟

 ل يستحب هلم الغسل ؟  خرج احلجيج ليقفوا بجبل عرفات فه-٩
   زار شخص من أهل مكة املدينة فهل يستحب له الغسل ؟-١٠
  أصيب شخص بجنون لعدة ساعات ثم شفي فهل يستحب له اإلغتسال ؟-١١

 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 .نعم يستحب له  -٧
 . نعم يستحب له  -٨
 .عم يستحب هلم ن -٩

 . نعم يستحب له  -١٠
 .نعم يستحب له  -١١

 



 " باب املسح عىل اخلفني "
 

  . جوربان من اجللد: اخلفان 
ــوء ــرجلني يف الوض ــسل ال ــن غ ــدل ع ــو ب ــائز وه ــني ج ــىل اخلف ــسح ع   .امل

بمعنى أن املتوضئ إما أن يغسل رجليه إىل الكعبني، وإما أن يلبس اخلفني ويمسح 
  . كال األمرين جائز وصحيح عليهام

أو ال  ال سواء كان الشخص مريضا سواء وجد عذر أو اخلفني رخصةواملسح عىل 
 .تهسواء يف الشتاء أو يف الصيف، مع وجود املاء بكثرة أو مع قل

 لبس شخص اخلفني وهو بصحته يف وقت الصيف مع وجود املـاء فمـسح :مثال
 فهذا مسحه صحيح وطهارته صحيحة ألن مسح اخلفـني ال يـشرتط ،عىل اخلفني

  .يف جوازه وجود عذر معني
غسل الرجلني يف ّينبغي التنبه له وهو أن املسح عىل اخلفني بدل عن وهنا قيد مهم 
   . دون الغسلالوضوء فقط

فلو أجنب شخص وغسل سائر جسمه وترك قدميه بدون غـسل فلـبس اخلفـني 
   . فلو صىل بغسله هذا فصالته باطلة،ومسح عليهام مل يصح غسله

 
 
 
 
 



 " فصل يف رشوط املسح عىل اخلفني "
 

 :عىل اخلفني أربعة هي رشوط املسح 
   . أن يلبس الشخص اخلفني بعد إكامل الوضوء-١

بمعنى أن الذي يريد أن يمسح عىل اخلفني عليه أن يتوضأ ويغسل رجليه باملاء ثم 
جيـوز لـه أن يمـسح فحينئـذ بعد ذلك يلبس اخلفني فيكون قد لبسهام عىل طهارة 

 .عليهام
  .يهام فإن فعل مل يصح وضوئهوال جيوز للمحدث أن يلبس اخلفني ويمسح عل

توضـأ و ثم ذهب ولبس اخلفـني  وقد قىض حاجتهخرج شخص من اخلالء: مثال
فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح اخلفني ثم ذهب يصيل فهذا صالته باطلة 

  .ألن وضوئه غري صحيح ألنه قد لبس اخلفني وهو حمدث وهذا ال جيوز
ديه ومسح رأسه وغـسل رجلـه  توضأ شخص فنوى وغسل وجهه وي:مثال آخر

اليمنى ثم لبس اخلف األيمن ثم غسل رجله اليرسى ثم لبس اخلف األيرس فهـذا 
    . الوضوءيكملال يصح مسحه ألنه قد لبس اخلفني قبل أن 

 األيمن قد خفهففي هذا املثال عليه أن ينزع خفه األيمن ثم يرجع ويلبسه فيكون 
يرس ملبوس بعد كامل الوضوء ألنـه قـد لبس بعد االنتهاء من الوضوء واخلف األ

غسل رجله اليرسى فتم وضوئه ولبس اخلف األيرس فاإلشكال يف اخلف األيمـن 
فقط فلو نزعه ولبسه ينتهي اإلشكال ويكون يف هذه احلالة قد لـبس اخلفـني معـا 

   .بعد إكامل الوضوء فحينئذ يصح مسحه



متوضئا وضـوءا كـامال والقصد هو أنه جيب قبل لبس اخلفني أن يكون الشخص 
   .قد غسل رجليه فيه ثم بعد ذلك له أن يلبس اخلفني

 اخلفني وإنـام املهـم  الشخص ال جيب بعد الوضوء مبارشة أن يلبسمالحظةوهنا 
أن يكون حمافظا عىل وضوئه فلو توضأ وبقي حمافظا عىل وضوئه عرش ساعات ثم 

    .لبس اخلفني بعد ذلك صح املسح عليهام
   . اخلفان ساترين ملحل الفرض من القدمنيأن يكون -٢

فالواجب يف غسل الرجلني هو من بداية القدم إىل الكعبني كـام بينـاه يف الوضـوء 
  .فهذا املحل جيب أن يسرت باخلفني حتى يصح املسح عليهام

فلو كان اخلف قصريا ال يسرت الكعبني كالنعل واحلذاء القصري فـال يـصح املـسح 
   .عليهام

  .املانع من وصول املاء إىل الرجلبالساتر يف قولنا أن يسرت حمل الفرض هو واملراد 
   .أي لو جئنا بامء وصببناه عىل اخلف مل يصل البلل إىل الرجل ألن اخلف قوي

ومن هنا نعرف أن اجلواريب العرصية املصنوعة من الكتـان والـصوف وغريمهـا 
   .مادامت ال متنع وصول املاء فهي غري صاحلة للمسح

مثال لبس شخص اجلواريب القطنية ومسح عليها وصىل فهـذا ال تـصح صـالته 
   .ألن طهارته غري صحيحة ألن القطن ال يمنع وصول املاء لو صب عىل القدم

ويؤخذ من هذا الرشط أن ال يكون اخلف ذا ثقوب وشقوق ألنه حينئذ ال يكـون 
   .ساترا ملحل الفرض من القدمني

ثقب بحيث يصل املاء من خالله إىل الرجـل فهـذا ال مثال لبس شخص خفا فيه 
   .يصح املسح عليه ألنه غري ساتر ملحل الفرض



 . أن يكون اخلفان طاهرين -٣
   .فلو مسح شخص عىل خف نجس مل يصح مسحه

لبس شخص خفا مصنوعا من جلد الكلـب ومـسح عليـه فهـذا ال يـصح : مثال
   .مسحه ألنه نجس

    .يه بول ومسح عليه فهذا ال يصح مسحهلبس شخص خفا سقط عل: مثال 
    .فال يصح املسح عىل خف أصابته نجاسة إال بعد غسله باملاء

    . طاهراوقت املسحفالواجب هو أن يكون اخلف 
   . أن يكون اخلفان يمكن تتابع امليش فيهام حلوائج مسافر-٤

ليه املـسافر ومعنى هذا أنه يشرتط أن يكون اخلف قويا يصلح ألن يميش ويسري ع
يف قضاء حوائجه كأن يذهب لقضاء احلاجة أو يذهب ليبحث عن املاء أو ليجمع 

 .احلطب
فاملسافر يسافر عىل دابته أو بالـسيارة مـثال ولكنـه حيتـاج لينـزل ويقـيض بعـض 

هـي حوائجه فاملسافة التي يميش فيها لقـضاء حوائجـه إذا كـان البـسا للخفـني 
 فهذا يعنـي أهنـام قويـان يـصلحان ألن ا يتمزقمليف معرفة الصالحية فإن  الضابط

   .يمسح عليهام
أما إذا لبس شخص خفني ضعيفني وعالمة ضـعفهام أنـه لـو مـيش فـيهام بعـض 

   .ّاألمتار لتمزقا فال يصح املسح عليهام
 ويكون امليش عىل األرايض السهلة املعتادة ألن أقوى اخلفني قـد يتمزقـان باملـيش

 .رة عىل األرايض الوعفيهام



: فالقصد أنه يشرتط أن يكون اخلف قويا، فإن سأل سائل ما عالمة قوتـه ؟ قلنـا 
ّهو إمكان تتابع امليش عليهام مسافة بدون أن يتمزقا ، فإن رجع وسأل وكـم تلـك 

   .هي مقدار تردد املسافر يف قضاء حوائجه: املسافة ؟ قلنا 
هام بل يكفي كون اخلفني فال يشرتط أن يسافر املرء ويلبس اخلفني حتى يمسح علي

 .  كأن كان مقعداعليهام وإن مل يمش عليهام بالفعلصاحلني للميش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف توقيت املسح "
 

ا تنتهـي هساعة وبعـد ) ٢٤(  أي مقدار يمسح الشخص املقيم يف بلده يوما وليلة
     .عليه أن ينزع اخلفنيواملدة 

ا تنتهي املدة هساعة وبعد ) ٧٢(  أي مقدار بلياليهاوأما املسافر فيمسح ثالثة أيام 
   .عليه أن ينزع اخلفنيو

   .وابتداء املدة حتسب من حني احلدث بعد لبس اخلفني
 شخص مقيم توضأ وغسل رجليه ثـم لـبس اخلفـني يف الـساعة الـسادسة :مثال

 ة صـباحا َصباحا ثم بال يف الساعة الثامنة صباحا فهنا تبدأ املدة من الساعة الثامنـ
 بل من حني  وال من حني مسح اخلفنيأي أن التوقيت ال يبدأ من أول لبس اخلفني

   .احلدث الواقع بعد لبس اخلفني
 شخص توضأ وغسل رجليه ولبس اخلفني يف الساعة السابعة صـباحا :مثال آخر

وبقي حمافظا عىل وضوئه وصىل كل الصلوات ثم يف الساعة العـارشة لـيال خـرج 
   .نا تبدأ املدة من الساعة العارشة ليالمنه ريح فه

ومن هذا املثال نعرف أن الشخص لو صىل وهو حمافظ عىل وضـوئه فـإن املـدة ال 
 .حتسب عليه حتى حيدث

شخص مسافر لـبس اخلفـني ومـسح علـيهام يف الـساعة الثامنـة صـباحا : مثال  
ة صـباحا وأحدث يف الساعة العارشة صباحا فهنا تبدأ املدة مـن الـساعة العـارش

 .ساعة  ) ٧٢( وتنتهي يف الساعة العارشة صباحا بعد مرور 
 



والقصد أن ابتداء املدة حتسب من احلدث الواقع بعد لـبس اخلفـني ال مـن لـبس 
   .اخلفني وال من حني ابتداء املسح

قبل ميض يوم وليلة فامذا  إذا مسح شخص عىل اخلفني وهو مقيم ثم سافر : مسألة
 ملقيم أو مدة املسافر ؟يفعل هل يكمل مدة ا

   .ساعة ) ٢٤( اجلواب يكمل مدة املقيم 
شخص مقيم يف بلده توضأ وغسل رجليـه ولـبس اخلفـني ثـم أحـدث يف : مثال

 ظهرا ثم يف الساعة العارشة ليال ١٢ صباحا ثم مسح اخلفني يف الساعة ١٠الساعة 
 ) ٧٢( املـسافر سـاعة أو مـدة  ) ٢٤( سافر فهنا قد يسأل سائل هل له مدة املقيم 

إىل أنه قد صار   فيأخذ مدة املقيم أو ننظرحلرضساعة أي هل ننظر إىل أنه مسح يف ا
 مسافرا وتلبس يف السفر فيأخذ مدة املسافر ؟

 عىل اخلفني يف احلرض أي وهو مقيم ثم سافر قبـل أن مسحبام أنه : واجلواب نقول
 صباحا مـن ١٠حه يف الساعة  فيمسح مدة املقيم ، فهنا ينتهي مستنتهي مدة املقيم
   .اليوم التايل
شخص لبس اخلفني وأحدث يف الـساعة العـارشة لـيال ومـسح عـىل : مثال آخر 

اخلفني يف الساعة العارشة والنصف ليال ثم سافر فهذا يـتم مـسح املقـيم فينتهـي 
 .مسحه يف الساعة العارشة ليال من اليوم التايل 

 يوم وليلة فامذا يفعل ؟ بعد ميض فإن مسح يف احلرض ثم سافر
اجلواب واضح فإنه بعد ميض يوم وليلة تكون مدتـه قـد انتهـت فعليـه أن ينـزع 

    .اخلف ويغسل قدميه



إذا مسح شخص عىل اخلفني وهو مسافر ثم أقام قبل  :مسألة أخرى عكس األوىل
 ميض يوم وليلة فامذا يفعل هل يكمل مدة املسافر أو مدة املقيم ؟

   .ساعة) ٢٤( دة املقيم يكمل م: اجلواب 
 ظهـرا ومـسح بـنفس ١ة  شخص مسافر لبس اخلفـني وأحـدث يف الـساع:مثال

  ليال فأي مدة له ؟١إىل بلده يف الساعة  الوقت ثم رجع
بام أنه مسح يف السفر ووصل إىل بلده قبل أن يميض يوم وليلة فهنا : اجلواب نقول 

   .من اليوم التايل ظهرا ١يتم مسح مقيم أي ينتهي مسحه يف الساعة 
 ظهرا ومسح عىل اخلفني ٢شخص مسافر لبس اخلفني وأحدث يف الساعة : مثال 

  ليال فامذا يفعل ؟١١ عرصا ثم رجع إىل بلده يف الساعة ٥يف الساعة 
اجلواب نقول بام أنه مسح يف السفر ووصل إىل بلده قبل أن يميض يوم وليلة فهنـا 

 ٢ً ظهرا إذا ينتهـي مـسحه يف الـساعة ٢ساعة بام أنه أحدث يف الويتم مسح مقيم 
فال يستبيح مدة وذلك ألنه بعدما رجع إىل بلده مل يعد مسافرا ظهرا من اليوم التايل 

   .املسافر
  بعد ميض يوم وليلة فامذا يفعل ؟فإن مسح يف السفر ثم أقام

مقـيام اجلواب هو أنه بعد ميض يوم وليلة تكون مدة املقيم قد انتهت وبام أنه صار 
    .اآلن فقد انتهت مدته فعليه أن ينزع اخلف ويغسل قدميه

شخص مسافر لبس اخلفني ثم أحدث يف الساعة الرابعة عـرصا ثـم مـسح : مثال 
 عرصا ثم رجع إىل بلده يف الساعة التاسعة ليال من اليـوم ٥عىل اخلفني يف الساعة 

 ) ٢٩( ىل بلده بعـد مـيض فهذا ينزع اخلفني ألن املدة انتهت فهو قد رجع إ، التايل



ساعة عىل مدة املسح ألن مدة املسح تبدأ من حني احلدث يف الرابعة عـرصا فهـذا 
   .ينزع اخلفني

  :ويمكن أن نخترص املسألتني بعبارة وجيزة فنقول
إن الذي يمسح يف احلرض ثم يسافر أو يمسح يف السفر ثم يقيم يتم مسح مقـيم يف 

 فإن مـىض يـوم ،ابتداء مدة املسح يوم وليلة عىل ٍاحلالتني برشط وهو أن ال يميض
   .وليلة فقد وجب عليه نزع اخلف يف احلالتني

 فواضح أن هذا جيب ، شخص مسح يف احلرض ثم بعد ميض يوم وليلة سافر:مثال
 .ن املقيم له مسح يوم وليلةدته ألعليه أن ينزع اخلفني ألن مسحه قد انتهت م

 وقد ميض يوم وليلة ثم رجع إىل بلـده فهـذا  شخص مسافر مسح يف السفر:مثال
ّقد يظن أنه قد بقي له يومان ولكن ليس األمر كذلك ألنه ملا رجع إىل بلـده صـار 

   .مقيام وبام أنه قد انتهت مدة املقيم يوم وليلة فقد وجب عليه النزع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف مبطالت املسح "
 

  :مبطالت املسح ثالثة أشياء هي
   .ني أو أحدمهاخلع اخلف -١

لبس اخلفني ثم نزع أحـد اخلفـني فهـذا ال جيـوز لـه أن يرجـع قد  شخص :مثال
   .ويلبسه ثم يقوم يصيل ألنه قد بطل املسح بمجرد انخالع أحد اخلفني

 القدمني فقطرتفع بالوضوء يعود بعد اخللع ولكن يعود عىل اأي أن احلدث الذي 
ّ الطهـر ولكـن القـدمني لظهورمهـا أي أن الوجه واليدين والـرأس ال تـزال عـىل

بانخالع أحد اخلفني قد عاد احلدث إليهام فحينئـذ جيـب عليـه أن يغـسل قدميـه 
رفع احلدث ويغسل رجليه فإذا غسل رجليـه جـاز لـه أن يرجـع ويلـبس فينوي 
   .ويبدأ بمدة جديدةاخلفني 

 شخص لبس اخلفني وهو مقيم وأحـدث يف الـساعة الرابعـة فجـرا ثـم يف: مثال 
 فإن قام ونـوى انتهت املدة وبطل املسحالساعة العارشة ليال نزع أحد اخلفني فهنا 
 فهنـا يبتـدئ مـدة جديـدة فلـو  اخلفنيرفع احلدث وغسل رجليه ثم رجع ولبس

   .أحدث يف الساعة اخلامسة فجرا فمن هنا تبدأ املدة
صالة  هي أن من نزع خفيه أو أحدمها فقد بطـل مـسحه ، فـإذا أراد الـواخلالصة

فعليه أن ينوي ويغسل رجليه فريجع متطهرا فإن شـاء لـبس اخلفـني وإن شـاء مل 
   .يلبس وله أن يقوم ويصيل

ولكن هذا احلكم فيام إذا كان طهوره ناجتـا مـن املـسح عـىل اخلفـني أمـا إذا كـان 
طهوره بغسل الرجلني أي أنه توضأ ولبس اخلفني ومل ينتقض وضوئه بعد اللـبس 



فني أو أحدمها فال يشء عليه فيبقى متطهرا ألن الرجلني اكتسبتا فهذا إذا خلع اخل
الطهارة من الغسل وليس من املسح فإذا نزع اخلفني فيبقى عىل طهوره فلـو صـىل 
 فصالته صحيحة ولو رجـع ولـبس اخلفـني مـرة أخـرى فلـه أن يمـسح علـيهام 

 حني احلدث وهذا  ألنا ذكرنا أن املدة تبدأ منوالسبب يف ذلك أن املدة مل تبدأ بعد
  .مل حيدث بعد فيبقى متطهرا

توضأ شخص وغسل رجليه ثـم لـبس اخلفـني وبعـد سـاعة نـزع اخلفـني : مثال 
ووضوئه مل ينتقض فهذا وضوئه باق وليس عليه غسل الرجلني فلو رجع ولـبس 

  .اخلفني فله بعد ذلك أن يمسح عليهام
ة انـتقض وضـوئه توضأ شخص وغسل رجليه ثم لبس اخلفني وبعد ساع: مثال 

فقام يتوضأ ومسح عىل اخلفني ثم بعد دقيقة نزع اخلفـني فهـذا قـد بطـل مـسحه 
 واملـسح إنـام يـصح ،وعليه أن يغسل رجليه ألن طهارة القدمني حصلت باملـسح

    . نزعت مل يعد للمسح حملّبوجود اخلفني الساترة للقدمني فلام
  .انقضاء مدة املسح  -٢

مقيم وهي يوم وليلة وللمسافر ثالثـة أيـام بلياليهـا فقـد فإذا انتهت مدة املسح لل
بطل املسح فإذا كان عىل طهارته جاز له أن ينوي ويغسل رجليه فقـط ثـم يلـبس 

 .اخلفني ويبدأ بمدة جديدة 
ذا أجنب الشخص مثال  كاجلنابة واحليض والنفاس فإطروء ما يوجب الغسل -٣

 وكذلك إذا حاضت املـرأة أو ،لن عليه أن ينزع اخلفني ويغتس ألفقد بطل مسحه
   . نفست فقد بطل املسح عىل اخلفني

 



 " فصل يف كيفية املسح "
 

واملسح يكون بمسح أي مقدار مهام صغر من أعىل اخلف أي عىل ظاهره من فوق 
   .ال من أسفل اخلف أو من حتت البطانة فإن ذلك ال يكفي يف املسح

فرج عن أصابعه ويمـسح خطوطـا عـىل والسنة يف املسح أن يبلل يده اليمنى ثم ي
   .أعىل اخلف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "  تنبيه"
 

 ولكـن لـو اختـذ ، وهذا هـو الغالـب فـيهام،قلنا إن اخلفني مها املتخذان من اجللد
شخص خفا مـن غـري اجللـد وفيـه رشوط اخلفـني فيجـوز املـسح علـيهام أي أن 

   .حكمهام حكم املتخذ من جلد بال فرق
فني من املطـاط وكانـا سـاترين ملحـل الفـرض وطـاهرين  اختذ شخص خ:مثال

ويسهل امليش عليها مدة قضاء احلوائج من دون أن يتخرقا فهذان خفان رشعيـان 
   . وهكذا إذا اختذا من أي يش آخر ووجدت فيهام الرشوط،جيوز املسح عليهام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة باب املسح عىل اخلفني "
 

 .ضوء فقط دون الغسلبدل عن غسل الرجلني يف الواملسح عىل اخلفني جائز وهو 
 :ويشرتط له أربعة رشوط 

 . أن يلبس الشخص اخلفني بعد أن يكمل طهارته-١
 أن يكون اخلف ساترا ملحل الفـرض مـن القـدمني أي يغطـي الـرجلني مـع -٢

   . واملراد بالساتر هو الذي يمنع نفوذ املاء إىل الرجل،الكعبني
   .ا فال يصح املسح عىل اخلف النجس أن يكون اخلف طاهر-٣
 أن يكون اخلف قويا يمكن متابعة امليش فيه حلوائج املسافر من مجع للحطـب -٤

   .وبحث عن املاء ونحو ذلك
   .ويمسح املسافر ثالثة أيام بلياليهاة، لويمسح املقيم يوما ولي

   .وإبتداء املدة حتسب من احلدث الواقع بعد لبس اخلفني
 أو مسح يف السفر ثم أقام فإنـه يـتم مـسح ،لو مسح شخص يف احلرض ثم سافرو

   . فإذا مىض يوم وليلة فقد انتهت املدة،مقيم يف احلالتني مادام مل يمض يوم وليلة
   :ومبطالت املسح ثالثة

   . خلع اخلفني أو أحدمها-١
  . ساعة٧٢ ساعة واملسافر ٢٤ انتهاء املدة ومدة املقيم -٢
 .ث ما يوجب الغسل من اجلنابة واحليض والنفاس حدو-٣

سنة يف والـحتصل بمسح أدنى مقدار من أعـىل اخلـف مـن ظـاهره وكيفية املسح 
  . ثم يفرج عن أصابعه ويمسح خطوطا عىل اخلف املسح أن يبلل يده اليمنى



 "طط توضيحي خم" 
 " املخطط الرئييس "

 
 املسح عىل اخلفني 

 
 

  مبطالت               توقيت                               رشوط                              كيفية        
 املقيم له يوم وليلة                   مسح يشء من                                                  

  املسافر له ثالثة أيام بلياليها                   أعىل اخلف                                                   
 )ابتداء املدة حتسب من احلدث (                                                                 

   الواقع بعد لبس اخلفني                                                                                          
 

 
  أن يمكن تتابع        أن يسرتا حمل الفرض     أن يكونا طاهرين       أن يلبسا بعد طهارة     

  امليش عليهام                                                          
 

 

  عروض ما يوجب الغسل                            املدة                  انتهاء      خلع اخلفني أو أحدمها                                            
 
 
 



 " املخططات الفرعية "
 

 نزع خفيهن َم
 

            

 وهو غري متطهر                                               وهو متطهر                       
 جيب عليه الوضوء للصالة                                                                                                  

  
   بمسح خفيه                        بغسل رجليه                           

 ال يشء عليه                جيب عليه غسل رجليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

* أن يبتـدئ لبـسهام بعـد كـامل*: بثالثـة رشائـط *  جـائزواملسح عىل اخلفني(  
، وأن يكونـا ممـا * ملحل غسل الفرض من القدمني*  وأن يكونا ساترين،الطهارة
َ واملسافر ثالثة أيام بلياليهن  ، ويمسح املقيم يوما وليلة،تتابع امليش عليهام* يمكن ُ

أو  احلرض ثم سـافر بعد لبس اخلفني، فإن مسح يف * وابتداء املدة من حني حيدث
  *، ويبطل املسح بثالثة أشـياء بخلعهـام* مسح يف السفر ثم أقام  أتم مسح مقيم

 *  ) . وما يوجب الغسل* وانقضاء املدة
 

................................................................................ 
  .قوله جائز أي يف الوضوء ال يف الغسل* 
   .ا رشطا رابعا وهو طهارهتاموذكرن* 
وال بد من قيد الكامل فلو توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس خفا ثم غسل رجله اليرسى ولبس خفا مل * 

   .يكفه ذلك فلذا قال بعد كامل
 .معنى الساتر هو الذي يمنع نفوذ املاء * 
   .املحل املفروض يف غسل القدمني هو القدمان مع الكعبني* 
امليش فيهام لقضاء حوائج املسافر ، فلو اختذ شخص خفني من احلديد أو من معـدن آخـر ومل أي يسهل * 

  .يمكنه امليش فيهام لثقلهام مل جيز املسح عليهام لعدم سهولة امليش فيهام
  .وليس من حني اللبس وال من حني املسح* 
   .نزعبرشط أن يكون قبل ميض يوم وليلة فإن كان بعد ميض يوم وليلة وجب ال* 
 .أو بخلع أحدمها * 
 . ساعة للمسافر ٧٢ ساعة للمقيم و٢٤وهي * 

 .ما يوجب الغسل كاجلنابة واحليض والنفاس *  
  



 " أسئلة الطالب "
 

ن يكون اخلف قويـا بحيـث يمكـن تتـابع املـيش فيـه مـدة أقلتم إنه يشرتط : س
 قضاءحوائج املسافر، فهل هذا الضابط ينطبق عىل املقيم أيضا؟

و مسافر نعم فنحن نقصد أن اخلف الذي يلبسه املقيم يف بلده لو لبسه وه: باجلوا
ومشى فيه يف حوائج السفر دون أن يتمزق فهو صالح للمسح، ولكن يعترب امليش 
يف احلوائج ملدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثالثة أيام بالنسبة للمسافر، بمعنى أن 

ون اخلف قويا يتحمل امليش يف حـوائج املقيم كي يمسح عىل اخلفني يشرتط أن يك
 ٢٤ يوم وليلة فقط فخـالل الــ املدة هياملسافر ، ولكن كم مدة سفر ؟ واجلواب 

 .امليش يف احلوائجساعة من السفر جيب أن يتحمل اخلف 
وأما املسافر فيجب أن يتحمل اخلف ميش احلوائج يف سـفره مقـداره ثالثـة أيـام 

  .بلياليها
امليش مدة قضاء احلوائج فقط وليس كل طريق الـسفر وإال وعلم أن املقصود هو 

 !فكيف يتحمل اخلف ميش ثالثة أيام بلياليها عىل األقدام دون أن يتمزق
  
 
 
 
 
 



 " مسائل نظرية "
 

ّعرف اخلفني وعدد رشوطهام؟: ١س ّ 
 ما هي مدة املسح عىل اخلفني ومتى تبدأ؟: ٢س
 ماهي مبطالت املسح عىل اخلفني؟: ٣س
 ي كيفية املسح عىل اخلفني؟ما ه: ٤س

 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
أن يبتـدئ لبـسهام بعـد كـامل : جوربان من اجللد غالبا، ورشوط املـسح عـىل اخلفـني أربعـة:  اخلفان-١

 وأن يكونـا ممكـن يمكـن املـيش علـيهام يف الطهارة، وأن يكونا ساترين ملحل غسل الفرض من القـدمني 
 .قضاء حوائج املسافر، وأن يكونا طاهرين

 مدة املقيم يوم وليلة ومدة املسافر ثالثة أيام بلياليها، ولكن من مسح يف احلـرض ثـم أقـام أو مـسح يف -٢
 .السفر ثم أقام فله مدة املقيم يف املسألتني، وتبدأ املدة من حني احلدث بعد اللبس

 .نزع اخلف، انتهاء املدة، مايوجب الغسل: بطالت ثالثة هي امل-٣
 . ظاهر أعىل اخلف، واألكمل املسح عىل شكل خطوط كيفية املسح بمسح أدنى مقدار من-٤



 " مسائل عملية "
 

 لبس شخص اخلفني ومسح عليهام من غـري مـرض وال بـرد وال عـذر فهـل -١
 تصح طهارته وصالته ومل ؟

ض فاغتسلت وتركت قدميها فلبست اخلف ومـسحت  طهرت امرأة من احلي-٢
 عليهام فهل تصح طهارهتا وصالهتا ومل ؟

  ؟ لبس شخص اخلفني وهو حمدث وتوضأ ومسح عليهام فهل تصح طهارته-٣
 توضأ شخص فلام وصل إىل رجله اليمنى غسلها ثم لبس اخلف األيمـن ثـم -٤

 ؟غسل رجله اليرسى ولبس اخلف األيرس فهل تصح طهارته ومل 
 توضأ شخص فلام وصل إىل رجله اليمنى غسلها ثـم غـسل اليـرسى ولـبس -٥

 اخلف األيرس ثم رجع ولبس اخلف األيمن فهل تصح طهارته ومل ؟
  توضأ شخص فأكمل وضوئه ثم بقي عىل حاله ثالث سـاعات مـن غـري أن -٦

 .ينتقض وضوئه ثم لبس اخلف فهل يصح املسح عليهام ؟ 
 
 

................................................................................ 
   . نعم تصح طهارته وصالته ألن املسح عىل اخلفني جيوز بال عذر-١
   . ال تصح طهارهتا وال صالهتا ألن املسح عىل اخلفني جائز يف الوضوء ال يف الغسل-٢
  .د كامل الطهارة ال تصح طهارته ألنه يشرتط يف املسح عليهام أن يلبسا بع-٣
  . ال تصح طهارته ألنه قد لبس أحد اخلفني وهو األيمن قبل إكامل الطهارة-٤
   .  نعم تصح وال يؤثر لبس اخلف األيرس قبل األيمن-٥
      . نعم يصح ألنه ال يشرتط الفورية يف اللبس وإنام املهم أن يلبس اخلفني وهو متطهر-٦



لكعبني فهل جيوز لـه أن يمـسح علـيهام  لبس شخص حذاءا صغريا ال يسرت ا-٧
   ؟ومل
 لبس شخص خفا مصنوعا من اجللد ولكنه فيه خرق صغري من اجلانب فهـل -٨

 جيوز له أن يمسح عليه ومل ؟
 لبس شخصا جوربا ثخينا مصنوعا من الصوف فهل جيوز له أن يمسح عليهام -٩

 ومل ؟
ن يمـسح علـيهام  لبس شخص خفا مصنوعا من جلد اخلنزير فهل جيوز له أ-١٠
 ومل ؟
 لبس شخص خفا من جلد املاعز وقد سقط عليه بول من أسفل اخلف فهل -١١

 جيوز له أن يمسح عليه ومل ؟
  لبس شخص خفا باليا فهل جيوز له أن يمسح عليه ومل ؟-١٢

................................................................................ 
ألنه ال بد أن يكون اخلف ساترا للمحل الذي جيب غسله يف الوضوء نعنـي مـن األصـابع إىل  ال جيوز -٧

   .الكعبني
   . مادام هذا اخلرق يوصل املاء إىل الرجل فال جيوز املسح عليه-٨
 ما دام هذا الصوف ال تنطبق عليه الرشوط فال يصح املسح عليه كأن يكون يوصل املاء إىل الرجل أي -٩

 .اتر أو كان ال يتحمل امليش عليه أنه غري س
 . ال جيوز ألن جلد اخلنزير نجس ويشرتط يف صحة املسح عىل اخلفني طهارهتام-١٠
 . ال جيوز املسح عليه ألنه يشرتط أن يكون اخلف طاهرا فإذا غسله جاز املسح عليه -١١
ن أن يتمزق فال يصح املسح  مادام هذا اخلف ال يمكن امليش عليه بمقدار تردد املسافر يف حوائجه دو-١٢

 .عليه 



ن مشى عليه عدة أمتار حتى خترق فهل إ لبس شخص خفا من جلد رقيق ما -١٣
 جيوز له أن يمسح عليه ومل ؟

 توضأ شخص وغسل رجليه ثم لبس اخلفـني يف الـساعة العـارشة صـباحا -١٤
وأحدث يف الساعة احلادية عرش صباحا ومسح عليهام يف الـساعة الواحـدة ظهـرا 

 وكان مقيام يف بلده فمتى ينتهي وقت املسح ؟
 توضأ شخص وغسل رجليه ثم لبس اخلفـني يف الـساعة العـارشة صـباحا -١٥

وأحدث يف الساعة احلادية عرش صباحا ومسح عليهام يف الـساعة الواحـدة ظهـرا 
 وكان مسافرا فمتى ينتهي وقت املسح ؟

خلمس وهو حمافظ  شخص مقيم لبس اخلفني وهو متوضأ وصىل الصلوات ا-١٦
 عىل وضوئه ثم يف الساعة العارشة ليال أحدث فمتى ينتهي وقت مسحه ؟

 شخص مسح عىل اخلفني بأصبعه الصغري عىل أعىل اخلف فهل يصح مسحه -١٧
 ومل ؟
 شخص مسح عىل اخلفني فمسح أسفل اخلف واجلوانب وترك أعىل اخلـف -١٨

 فهل يصح مسحه ومل ؟
................................................................................ 

 ال جيوز املسح عليه ألنه ال بد أن يكون قويا يمكن أن يميش عليه املسافر يف قـضاء حوائجـه دون أن -١٣
 .يتمزق 

 . ينتهي مسحه بالساعة احلادية عرش من اليوم التايل ألن املدة تبدأ من احلدث بعد اللبس -١٤
 حه بالساعة احلادية عرش بعد مرور ثالثة أيام ألنه مسافر واملدة تبدأ من احلدث بعد اللبس  ينتهي مس-١٥
 .فإذا مل حيدث ال تبدأ املدة مهام طال وقت اللبس ينتهي مسحة بالساعة العارشة ليال من اليوم التايل -١٦
   . نعم يصح مسحه ألنه يكفي مسح أي مقدار من ظاهر أعىل اخلف -١٧
 . مسحه ألنه مل يمسح من املحل الواجب وهو ظاهر أعىل اخلف  ال يصح-١٨



 توضأ شخص ولبس اخلفني ثم أحدث ومسح عليهام وقبل أن تنتهـي املـدة -١٩
 .نزع خفه األيرس ثم رجع ولبسه فهل يكمل املدة ؟ 

 . خلع شخص خفيه وهو متوضأ فهل له أن يقوم ويصيل ؟ -٢٠
    ؟ لقدمني فهل جيوز أن يمسح عليهام شخص لبس قبقابا خشبيا وكان يسرت ا-٢١
 سـاعة فـامذا عليـه أن يفعـل لريجـع ٢٤ شخص مقيم انتهت مـدة مـسحه -٢٢

 ويمسح من جديد ؟
 شخص مسافر مسح عىل اخلفني وبعد مرور يومني عىل مدتـه أجنـب فـامذا -٢٣

 يفعل ؟
 . شخص مقيم لبس اخلفني ثم نام واحتلم فامذا عليه أن يفعل -٢٤

 
 
 

................................................................................ 
 ال يكمل املدة ألنه بمجرد ظهور القدم فقد بطـل مـسحه فعليـه أن يغـسل رجليـه باملـاء ثـم يرجـع -١٩

 .ويلبس ويبدأ مدة جديدة 
املسح عىل اخلفني أمـا  ال جيوز له أن يصيل إال بعد أن يغسل رجليه ما دام وضوئه وطهارته حصلت ب-٢٠

 .إذا كان وضوئه حاصال من غسل رجليه ثم نزع اخلفني ومل ينتقض وضوئه فله أن يقوم يصيل بال إشكال 
  نعم جيوز ما دامت الرشوط منطبقة فيه فإذا كان يسهل امليش فيه ويسرت القدمني وطاهرا فال إشكال -٢١
ء وإن كان عىل طهـره يكفيـه أن يغـسل رجليـه ثـم  عليه أن ينزع اخلفني فإن كان حمدثا لزمه الوضو-٢٢

 .يلبس اخلفني ويدخل بمدة جديدة تبدأ من أول حدث 
 . عليه أن ينزع اخلفني وقد بطل مسحه فيغتسل للجنابة ثم يلبسهام إذا شاء -٢٣
 . عليه أن ينزع اخلفني وقد بطل مسحه وعليه أن يغتسل للجنابة ثم يلبسهام إذا شاء -٢٤



 صباحا ومسح عىل اخلفني ثم سـافر يف ١٠أحدث يف الساعة  شخص مقيم -٢٥
 الساعة العارشة ليال فمتى تنتهي مدته ؟ 

يف ر  ثم سـاف ومسح عىل اخلفني صباحا١٠ شخص مقيم أحدث يف الساعة -٢٦ 
  عرصا فمتى تنتهي مدته ؟٤الساعة 
 لـيال ومـسح ٩ ظهرا ثم أقام يف الساعة ٢ شخص مسافر أحدث يف الساعة -٢٧
  اخلفني فمتى تنتهي مدته ؟عىل
 ظهرا ثم مسح عىل اخلفني وهو مـسافر ٢ شخص مسافر أحدث يف الساعة -٢٨

  ليال فمتى تنتهي مدته ؟٩ثم أقام يف الساعة 
 فجرا ومـسح عـىل اخلفـني ثـم سـافر يف ٤ شخص مقيم أحدث يف الساعة -٢٩

  فجرا من اليوم التايل فمتى ينتهي مسحه ؟ ٤الساعة 
 ساعة ٢٤ مدة فجرا ومسح عىل اخلفني ٥فر أحدث يف الساعة  شخص مسا- ٣٠

 ثم أقام فمتى ينتهي مسحه ؟ 
 

................................................................................ 
ني  املقيم من حة  صباحا من اليوم التايل ألنه مسح يف احلرض ثم سافر فيستبح مد١٠ تنتهي يف الساعة -٢٥

 .احلدث 
صباحا من اليوم التايل ألنه مسح يف احلرض ثم سافر فيستبيح مدة املقيم من ١٠تنتهي مدته يف الساعة  -٢٦

 .حني احلدث
   . ظهرا ألنه أقام فال يستبيح سوى مدة املقيم٢ تنتهي يف الساعة -٢٧
 .ام فال يستبيح سوى مدة املقيم ظهرا ألنه أق٢ تنتهي يف الساعة -٢٨
 . فجرا فينزع اخلفني مليض يوم وليلة ٤هي يف الساعة  ينت-٢٩
 .            ساعة عىل احلدث فقد انتهت مدته ألنه أقام بعد ميض يوم وليلة ٢٤ بمجرد مرور - ٣٠



 امرأة مسحت وهي مقيمة عىل اخلفني ثم انتهت املـدة وهـي ناسـية وبقـت -٣١
  ؟ صلوات ثم تذكرت أن مدهتا قد انتهت فامذا تفعل٥تصيل 
 صلوات فائتة وكان مقـيام والبـسا للخفـني فهـل جيـوز أن ٥ شخص عليه -٣٢

 يصيل يف اليوم والليلة الصلوات احلارضة والصلوات الفائتة وكذلك السنن ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
ب نـزع جيـالتي صلتها ألهنا قد صلتها بدون طهر ألنه مـا إن تنتهـي املـدة  عليها أن تعيد الصلوات -٣١

 .اخلفني وغسل الرجلني إن كانت عىل طهارة أو إعادة الوضوء كله إن انتقضت طهارهتا 
 نعم جيوز ألن العربة باليوم والليلـة للمقـيم وثالثـة أيـام بلياليهـا للمـسافر وليـست العـربة بعـدد -٣٢

 . فله أن يصيل ما شاء بطهارة املسح عىل اخلفني الصلوات التي يصليها



 " باب التيمم "
 

   .هو إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية : التيمم
 شخص فقد املاء وجاء وقت الصالة فهذا يتيمم فينوي ويرضب بيديه عـىل :مثال

 وال يمـسح ،الرتاب ويمسح هبام وجهه ثم يرضب رضبة أخرى فيمسح هبام يديـه
   .رأسه بالرتاب أو يمسح رجليه به

 :ثالثة أشياء هي ويكون التيمم بدال عن 
 . فمن مل جيد ماءا ليتوضأ به يتيمم ويصيل، الوضوء-١
   . فمن كان جمنبا مثال ومل جيد ماءا فإنه يتيمم ويصيل،الغسل -٢

   .وال ختتلف كيفية التيمم يف حالة احلدث األكرب أو األصغر
 أجنب شخص ومل جيد ماءا فإنه يرضب بيديه عىل الرتاب ويمسح به وجهه :مثال
ٌ فال يتومهن أحد أن عليه أن يتمرغ يف الرتاب بحيـث يغطـي الـرتاب كـل ،يديهو َّ

   .جسمه
 . غسل عضو -٣

 فهـذا ،اليستطيع معه أن يغسل رجله حرقب شخص أصيبت رجله اليمنى :مثال
 أي جيمـع ،يتوضأ وضوءا كامال لكل األعضاء إال رجله املصابة فإنه يتيمم عنهـا

 والتـيمم ألجـل ، ألجـل األعـضاء الـصحيحة فالوضـوء،بني الوضوء والتـيمم
 .العضو املصاب 

 . فهنا وقع التيمم بدال عن غسل عضو ومل يقع بدال عن كل األعضاء
 



 " فصل يف رشوط التيمم "
 

للتيمم أربعة رشوط جيب توفرها حتى يصح االنتقال من الوضوء والغسل باملـاء 
 : إىل التيمم بالرتاب وهي 

   .وجود العذر املبيح -١
   . دخول وقت الصالة-٢
   . طلب املاء بعد دخول الوقت-٣
 .  الرتاب الطهور اخلالص الذي له غبار-٤

وهذا العذر هو العجز عن   وجود العذر املبيح لالنتقال من املاء إىل الرتاب-أوال 
   .استعامل املاء حسا أو رشعا

     :وهذا الكالم حيتاج إىل توضيح فنقول
   : والعجز نوعانءتيمم هو العجز عن استعامل املالإن السبب املبيح ل

عاجز عن استعامله وغري قادر  فالذي ال جيد املاء هو ُد املاءَفقُ بأن يالعجز احليس -أ
ويسمى هذا بالعجز احليس ألن املاء مفقود حـسا أي أن حواسـنا كالبـارصة  عليه

    .والالمسة ال تعثر عىل املاء
   .ء وال جيد املاء فهذا يتيمم لفقد املاءشخص مسافر يف الصحرا: مثال 
 كأن يوجد املاء ، بأن يوجد املاء ولكن يمنع من استعامله مانعالعجز الرشعي -ب

ّيتمكن معه من استعامل املـاء فهنـا يـرخص الـرشع لنـا  الولكنه مصاب بمرض 
ألن املاء ليس مفقودا حسا ولكن اإلنتقال إىل التيمم ويسمى هذا بالعجز الرشعي 

 فإذا كان اإلنسان مصابا بمرض خيشى من استعامل املـاء حكم الرشع بأنه كالعدم



أن يفقد حياته أو أن يزيد املرض أو ال يكون مصابا بمرض ولكن خيـربه الطبيـب 
بأنه سوف يصاب باملرض إن استعمل املاء فحينذاك ينتقل من املاء إىل الرتاب ألن 

   .رجاهللا سبحانه ما جعل علينا يف الدين من ح
   :ولنذكر بعض صور العجز الرشعي

 حصول املـرض أو زيادتـهأو   عىل حياتهوجود املاء ولكن خيشى من استعامله -١
   .كام رشحناه سابقا

 وخيشى من استعامله يف الطهـارة وجود املاء القليل الذي ال يكفي إال للرشب -٢
وح مـن التلـف العطش الشديد فهنا يرتك املاء وينتقـل للتـيمم حفاظـا عـىل الـر

  .بالعطش
 ماء مسبال للرشب ال جيوز وعاء فمن وجد ،وجود املاء ولكنه مسبل للرشب -٣

أن يستعمله يف غري الرشب فهنا يرتك املاء وينتقل للتيمم ألن املاء قد أوقـف عـىل 
   .الرشب فقط فال جيوز التعدي

  .فهذه الصور الثالث من العجز الرشعي
ن ينتقل املسلم للتيمم إال إذا فقد املـاء فيكـون املـسلم واخلالصة هي أنه ال يباح أ

عاجزا عجزا حسيا أو وجد املاء ولكن منع من استعامله مانع فيكون املسلم حينئذ 
    .عاجزا عجزا رشعيا

  . فال يصح التيمم قبل دخول الوقتدخول وقت الصالة:  ثانيا 
 الـصالة وأمـا فالتيمم خيتلف عن الوضوء ألن الوضوء يصح قبل دخـول وقـت

 والـرضورة ،بسبب أن التيمم رضورةالتيمم فال يصح قبل دخول وقت الصالة ، 
  .وقت الصالة عند دخول حتصل



م قبل دخول وقت صالة املغرب بثلث سـاعة ثـم صـىل فهـذا ّ شخص تيم:مثال
     .صالته باطلة ألن التيمم غري صحيح لوقوعه قبل دخول وقت صالة املغرب

 ومعناه أنه جيب البحث والتفتـيش عـن املـاء ، بعد دخول الوقتطلب املاء :ثالثا
 وال يكتفي الشخص بعدم وجود املاء عنده فيتيمم مبارشة بل عليـه أن ،عند فقده

وقد جيده يف بركة ماء أو بئر أو يف موضع آخر ، فإذا ، يبحث عنه فقد جيده عند قوم
 فـإذا مل جيـد معهـم ، منهمكان معه رفقة أو حوله بيوت سأهلم املاء ولو أن يشرتيه

 فإذا نظر ووجد حشيشا أو خرضة ،نظر إىل ما حوله من اجلهات لعله جيد بركة ماء
أو طيورا ذهب إليها فقد جيد بركة ماء فإذا اطمـأن إىل أنـه ال يوجـد مـاء فيتـيمم 

 .ويصيل 
وجيــب أن يكــون طلــب املــاء بعــد دخــول وقــت الــصالة ألن التــيمم رضورة 

 فمـن طلـب املـاء قبـل ، دخول الوقت وأما قبله فال رضورةوالرضورة تبدأ عند
 .الوقت مل يكفه ذلك وعليه أن يعيد الطلب 

شخص ال جيد ماءا وبقي عىل أذان الظهر نصف ساعة فذهب ليبحث عن : مثال 
املاء فلم جيده فلام دخل وقت الظهر تيمم وصىل فهذا ال يصح تيممه وال صـالته 

يه أن يعيد البحث بعد دخول الوقت مرة أخـرى ألن طلبه قبل دخول الوقت فعل
فقد يستجد أمر يوجد معه املاء كأن تأيت قافلة وقت دخول الصالة فيجد عنـدهم 

 . املاء ، فاملهم أن يكون الطلب بعد دخول وقت الصالة 
 
 
 



  .الرتاب الطهور الذي له غبار اخلالص من الشوائب: رابعا 
 يـصح التـيمم بغـري الـرتاب كـاجلص فإن مل يوجـد تـراب مل يـصح التـيمم فـال

   .واإلسمنت
 :ويشرتط يف الرتاب ثالثة رشوط هي

 فال يصح التيمم بالرتاب النجس كأن سقط عليه بول أن يكون الرتاب طهورا -أ
 .أو دم فإنه ال يصح التيمم به

 فـإن وجـد يكون له ذرات ترابية تلتـصق باليـد أي أن يكون الرتاب له غبار -ب
حيتوي عىل ذرات وغبار يلصق باليد فال يـصح التـيمم كـالرتاب تراب ولكنه ال 

 . املبلل باملاء فإنه ال غبار فيه، وكالرتاب املتحجر الذي ال حيصل منه غبار
 فلو خالط الرتاب اجلـص أو اإلسـمنت أو الطحـني أن يكون الرتاب خالصا -ج

 .مثال مل يصح التيمم 
 
 
 
 
 
 
 
 



لكنه   ، الرتاب فإنه يصيل بال وضوء وال تيممإذا مل جيد الشخص املاء وال : مسألة
  ، أي َفاقد الطهـورينيعيد الصالة حينام جيد واحدا منهام ، ويسمى هذا الشخص 

 .اقد املاء والرتاب 
شخص مسجون يف مكان ليس فيه ماء وال تراب فإنه يصيل بال طهور : مثال ذلك 

 .ب ثم يعيد صلواته التي صالها عندما جيد املاء أو الرتا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف فروض التيمم "
 

 :للتيمم أربعة أركان هي 
فتكـون النيـة مقرونـة  النية وسبق أن معناها هو قـصد الـيشء مقرتنـا بفعلـه -١

 ، فتكـون النيـة برضب الرتاب ونـستديم هـذه النيـة إىل مـسح يشء مـن الوجـه
 هـذين  ووجـود النيـة يف،موجودة عنـد رضب الـرتاب وعنـد مـسح الوجـه بـه

 . لصحة التيمم ال بد منهاملوضعني 
وال خيفى أن الزمن بني رضب الرتاب ومسح الوجه قصري ال تغيب فيه النية ، فإذا 

 ولكـن ال بـد مـن ،نوى عند رضب الرتاب لن تغيب نيته غالبا عند مسح الوجـه
التنبيه فقد حيصل أن الشخص ينوي عنـد رضب الـرتاب ثـم ال يمـسح مبـارشة 

بفكره بأمر ما ثم يمسح وجهه فحينئذ ال بد مـن جتديـد النيـة عنـد ويبقى ينشغل 
  .مسح الوجه ألهنا قد غابت

 وال ينوي التيمم أو فـرض التـيمم أو رفـع استباحة فرض الصالةوينوي املتيمم 
أنـه إذا تـيمم   بـدليل،ألن التيمم مبـيح للـصالة ولـيس رافعـا للحـدثاحلدث 

  .ممه وإن مل حيدثالشخص بالرتاب ثم وجد املاء فيبطل تي
شخص أجنب ومل جيد املاء فإنه يتيمم ويصيل ثم إذا وجد بعـد ذلـك املـاء : مثال 

 وهلـذا ،فعليه أن يغتسل فلو كان الرتاب قد رفع احلدث ملـا وجـب عليـه الغـسل
 .ينوي املتيمم استباحة فرض الصالة وال ينوي رفع احلدث 

 .يح وليس رافعا للحدثأن التيمم مبوهذه قاعدة مهمة ينبغي حفظها وهي 



 ، وال بد أن يستوعب الوجه بالرتاب ، فيتنبه املـسلم إىل مسح الوجه بالرتاب -٢
ما حتت عينيه وإىل أنفه وإىل شفتيه فكل ذلك جيـب مـسحه بـالرتاب ، وال جيـب 

 .إيصال الرتاب إىل ما حتت الشعر سواء أكان خفيفا أو كثيفا ألنه يشق ذلك 
 ، فيجـب إيـصال الـرتاب إىل اليـدين مـن فقني بـالرتابمسح اليدين إىل املر -٣

 .الكفني حتى املرفقني 
 هي أن ينوي املتيمم إسـتباحة فـرض الـصالة ويـرضب بكفيـه الـرتاب وكيفيته

 ثـم يـرضب كفيـه مـرة ،فيلتصق الرتاب هبام فيمسح هبام وجهه ويستوعب الوجه
أصـابع يـده أخرى بالرتاب فيلتصق الرتاب هبام فيضع كـف يـده اليـرسى فـوق 

األصابع رؤوس اليمنى وهي ممدودة ثم يمسح بكف اليد اليرسى اليد اليمنى من 
 وال يدير كفه ليمسح بـاطن اليـد مـن املرفـق إىل الكـوع ثم املرفقحتى يصل إىل 

 ثم يضع كف اليمنى فوق أصـابع اليـد اليـرسى وهـي ،يمسح راحة اليد اليمنى
 ثـم بعـدما يكمـل يـضع إحـدى ،امـاممدودة ويفعل مثلام فعل يف اليـد اليمنـى مت

   .الراحتني عىل األخرى ويشبك بني أصابعه ليخللها بالرتاب
ماعـدا راحـة ظهـرا وبطنـا وخالصتها أنه يمسح بكف اليرسى اليد اليمنى كلها 

 ثم يمسح بكف اليمنى اليد اليرسى كلها ما عدا راحة اليد ثم يضع إحـدى ،اليد
   .ابعهالراحتني عىل األخرى ويشبك بني أص

وإنــام مل يمــسح راحــة اليمنــى براحــة اليــرسى يف األول كــي اليــسقط الــرتاب 
  .  املوجودعليها فيكون املسح بال تراب وهذا الجيوز

وجيب استيعاب اليدين بالرتاب وال جيوز أن يبقـى أي جـزء مـن اليـد ولـو كـان 
بة التـي الرتاب فلهذا إذا مل تكف الرضبتان أعني الـرضيمر عليه صغريا بدون أن 



للوجه والرضبة التي لليدين زاد رضبة أخرى وأخرى حتى يطمئن أن الرتاب قـد 
   .وصل إىل كل أجزاء اليدين

 ال تكفي رضبة واحدة للوجه واليدين بل ال بد من رضبتني أي أن أقـل :مالحظة
 فلو أن شخـصا مـسح وجهـه ويديـه بـرضبة ،عدد يصح معه التيمم هو رضبتان

لرتاب برضبة واحـدة فـال يـصح تيممـه ، ألنـه ال بـد مـن واحدة واستوعبهام با
   .رضبتني وجيوز أن يزيد عليهام

   .مل يصح تيممه سح الوجه عىل مسح اليدين فلو عكس بأن يقدم مالرتتيب -٤
 فهـذا ال يـصح ،شخص تيمم فمسح يديه أوال بالرتاب ثـم مـسح وجهـه: مثال 
   .تيممه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف سنن التيمم "
 

 :لتيمم ثالث سنن هي ل
 . التسمية -١
   . باملسح عىل اليرسىتقديم اليد اليمنى -٢
 وذلك بأن نقدر بدل الرتاب ماء فإذا وجد فاصل زمني أثنـاء املـسح ،املواالة -٣

بالرتاب فنقدر الرتاب ماءا وننظر فإن كان هذا الفاصل يكفي ألن جيـف العـضو 
 .م الذي قبله فهنا ال توجد مواالة يف التيم

شخص رضب بيديه الرتاب ومسح وجهـه ثـم بعـد مخـس دقـائق رضب : مثال 
الرتاب ومسح يديه فنقول لو كان هذا الشخص يف وضوء وغسل وجهه باملاء ثـم 
بعد مخس دقائق غسل يديه فهل هذه الفرتة جتعل الوجه جيف فإن كان جيـف فـال 

 .ائمة يوجد مواالة يف التيمم وإن كان ال جيف فال تزال املواالة ق
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف مبطالت التيمم "
 

   :مبطالت التيمم ثالثة
 ، وقد تقدمت نواقض الوضوء وهي ما خرج مـن الـسبيلني ما أبطل الوضوء -١

أو النوم عىل غري هيئة املتمكن أو زوال العقل أو ملس الرجل املـرأة األجنبيـة مـن 
 .ضوء فهي تبطل التيمم غري حائل أو مس فرج اآلدمي فهذه مثلام أهنا تبطل الو

 .تيمم شخص ثم بال فقد بطل تيممه : مثال 
 .تيمم شخص ثم نام فقد بطل تيممه : مثال آخر 

 فلو تيمم شخص ثم ارتد فقد بطل تيممه حتى لو عاد - والعياذ باهللا - الردة -٢
إىل اإلسالم فورا وجب عليه إعادة التيمم ، بخالف الوضوء فال تبطله الردة فلـو 

شخص ثم ارتد ثم رجع إىل اإلسالم ومل حيدث يف وقت الردة فوضـوئه مـا توضأ 
أن التـيمم طهـارة ضـعيفة وأمـا الوضـوء  والسببزال باقيا يستطيع أن يصيل به 

   .فطهارة قوية
    .بوجود املاء أو توهم وجوده يف خارج الصالة العلم -٣

  .تيممه فوراتيمم شخص وقبل أن يدخل يف الصالة رأى املاء فيبطل : مثال 
 ّفجـوزتيمم شخص وقبل أن يدخل يف الصالة رأى مجاعة مقبلة من بعيـد : مثال 

أن يكون معهم ماء فيبطل تيممه فورا حتى لو تبني فيام بعد أنـه لـيس معهـم مـاء   
 .ّفهنا مل يعلم بوجود املاء ولكنه تومهه وجوز وجوده فيبطل تيممه أيضا 

 :الصالة فهنا حالتان وأما إذا علم بوجود املاء وهو يف 



 أي جيب إعادهتا وذلك إذا أقيمت يف مكـان أن تكون الصالة ال تسقط بالتيمم -أ
يغلب فيه وجود املاء كام هو احلال يف املدن والقرى فإن املاء موجود فيها فإذا فقـد 

 أي أن أغلب أشهر السنة يكـون املـاء متـوفرا يف عذر نادريف بعض األوقات فهو 
في هذه احلالة إذا رأى املاء وهـو يف الـصالة بطلـت يف احلـال ألن هذه األماكن ف

  .تيممه يبطل فورا
 شخص مقيم يف مدينته وفقد املاء فيها لبضعة أيام فهذا يتيمم ويصيل وعليه :مثال

اإلعادة فإذا صىل بتيممه ويف داخل الصالة علم بوجـود املـاء بطلـت صـالته يف 
   .احلال
أقيمـت يف   وذلك إذا، إعادهتا أي ال جيبقط بالتيممأن تكون الصالة مما تس -ب

حمل ال يغلب فيه وجود املاء كام يف الصحراء واملناطق خارج املدن التي ال يوجـد 
   .فيها ماء ففي هذه احلالة إذا رأى املاء وهو يف الصالة مل تبطل الصالة

 املـاء شخص مسافر وحرضته الصالة واملكان الذي هو فيه يغلب فيه فقـد: مثال 
 فهذا إذا رأى املاء وهـو ،فهذا يتيمم ويصيل وال إعادة عليه إذا وجد املاء بعد ذلك

   .يف أثناء الصالة فله أن يكملها وال تبطل
وأما إذا توهم وجود املاء وهو يف الصالة فال يقطعها سواء أقيمت يف مكان يغلب 

قطـع صـالته يتامل ، فال فيه وجود املاء أو يغلب فيه فقد املاء ألن التوهم جمرد اح
 .من أجل وهم 

 



ّ أن املتيمم إما أن يتيقن وجود املاء وإما أن جيو:واخلالصة هي ز وجوده وال يتيقن  ّ
ّفإذا كان يف خارج الصالة وتيقن وجود املاء كأن رآه من بعيد أو جوز وجوده كأن 

 .را املاء معهم ففي احلالتني يبطل تيممه فووجود ّرأى مجاعة قادمني وجوز 
ّوأما يف أثناء الصالة فإذا توهم وجوز وجود املاء كأن رأى مجاعة قادمني واحتمل 

 .وجود املاء معهم فال تبطل صالته 
 :وإذا تيقن وجود املاء ففيه تفصيل وهو 

 يغلب فيه وجود املاء فتبطل صالته ألن تيممه يبطـل موضع الصالةإما أن يكون 
 .فورا 

 . تبطل صالته وال تيممه يغلب فيه وجود املاء فال الموضع الصالةوإما أن يكون 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف توقيت التيمم "
 

 .يصيل املتيمم بالتيمم الواحد فرضا واحدا ويصيل ما شاء من النوافل 
تيمم شخص وصىل الظهر فهذا ال يستطيع أن يصيل بتيممه العـرص حتـى : مثال 

ثـة ولـه أن يـصيل الـسنن والنوافـل وإن مل يبطل تيممه بواحد من املـبطالت الثال
   .بالقدر الذي يريده بنفس التيمم السابق

تيممه يصيل به ما شـاء مـن النوافـل هنا تيمم شخص وصىل املغرب ف: مثال آخر 
   .فإذا أراد أن يصيل العشاء تيمم تيمام جديدا

 إن التيمم طهارة ضـعيفة بيـنام املتوضـئ يـستطيع أن يـصيل - سابقا-وهلذا قلنا 
   .بالوضوء الواحد ما شاء من الفروض والنوافل ألن الوضوء طهارة قوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف اجلبرية "
 

 ومثلها كل ما يمنـع مـن وصـول املـاء ،هي ما يصلح به العضو املكسور: اجلبرية 
   .كاللفافة والالصقة عىل اجلروح واملرهم عىل احلروق

 :عضو من األعضاء فهنالك حالتان فإذا مل يتمكن شخص من استعامل املاء يف 
 ففي هذه احلالة يغـسل أن يكون العضو املصاب مكشوفا ال جبرية عليه ، : األوىل

 .األعضاء الصحيحة ويتيمم عن العضو املصاب 
شخص أصيب يف قدمه اليرسى بجرح ال يستطيع معـه أن يـستعمل املـاء : مثال 

صابة يغـسل اجلـزء فهذا يتوضأ ويغـسل كـل األعـضاء الـصحيحة والرجـل املـ
ثم يتيمم عن اجلزء املريض فيرضب الرتاب ويمـسح ويرتك اجلرح الصحيح منها 

   .وجهه ويديه إىل املرفقني وله أن يصيل
 ففـي هـذه احلالـة ،كون عىل العضو املصاب جبرية متنع وصول املـاءتأن : الثانية 

 اجلبـرية  ويمسح، ويتيمم عن العضو املصاب،أن يغسل األعضاء الصحيحةعليه 
   .كلها باملاء

شخص جربت قدمه فهذا يتوضأ ويغـسل األعـضاء الـصحيحة ويمـسح : مثال 
 .باملاء عىل اجلبرية ويتيمم 

فتلخص أنه إذا كان العضو املصاب مكشوفا فعليه غسل الصحيح والتيمم ، وإذا 
 .كان العضو املصاب مستورا فعليه الغسل والتيمم ومسح اجلبرية باملاء 

 
 



 "يف إعادة صالة املتيمم  فصل "
 

املتيمم أحيانا يتيمم ويصيل وال إعادة عليه وأحيانا عليه أن يتيمم ويصيل مراعـاة 
 وفـيام يـيل ، ولكن عليه بعد ذلـك اإلعـادة حيـنام جيـد املـاء،حلرمة وقت الصالة

 :التفصيل 
 :فهنا حالتان إذا تيمم لفقد املاء  -١
 كام حيصل كثريا يف األسـفار البعيـدة فـال ءأن يصيل يف مكان يغلب فيه فقد املا -أ

يوجد يف الطرق اخلارجية ماء فاألكثر من األوقات هو عدم وجـود املـاء يف تلـك 
 . فحينئذ إذا صىل يف ذلك املكان ال يعيد صالته إذا وجد املاء بعد ذلك ،األماكن

قـرى  كام هو احلال بالنسبة للمدن وال أن يصيل يف مكان يغلب فيه وجود املاء-ب
فاألكثر من األوقات هو وجود املاء فإذا انقطع املـاء لفـرتة وجـاء وقـت الـصالة 

 املاء أعاد كل صلواته التي صـالها وجد فإذا ،فيبحث عنه فإن مل جيده تيمم وصىل
   .بالتيمم ألن فقد املاء يف تلك األمكنة نادر فال يعتد به

 لكونه مـسبال للـرشبإذا تيمم الشخص ملرض أو لالحتياج للامء لعطش أو  -٢
 .فيتيمم وال إعادة عليه إن شفي من املرض أو وجد املاء الكايف 

ونحوها من اللفافات واملراهم ، فلـه ثالثـة أحـوال إذا تيمم صاحب اجلبرية  -٣
 :هي 

أي ليس حمدثا حدثا أصغر أو أكـرب ، ومل تأخـذ أن يضع اجلبرية وهو عىل طهر  -أ
 البد منه لإلستمـساك وااللتـصاق فحينئـذ ال اجلبرية من العضو الصحيح إال ما

 .إعادة عليه بعدما يضع اجلبرية 



الشخص  كرست قدم شخص فذهبوا ليشدوها باجلبرية وقبل التجبري كان: مثال 
حمدثا فتوضأ وضوءا كامال ثم وضعوا له اجلبرية وملا وضعوها له مل تأخـذ اجلبـرية 

ط اجلبرية أي تكـون اجلبـرية عـىل من اجلزء الصحيح إال ما ال بد منه لكي ال تسق
   .قدر احلاجة فهذا يتوضأ ويمسح عىل اجلبرية ويتيمم ويصيل وال إعادة عليه

 . فعليه اإلعادة أن يضع اجلبرية عىل غري طهر -ب
شخص كرست قدمه وكان حمدثا فوضعوا اجلبرية عليه من غري أن يتوضـأ : مثال 

ن الـصحيح إال مـا ال بـد منـه وكانت اجلبرية عـىل قـدر احلاجـة أي ال تأخـذ مـ
لإلستمساك ، فهذا يتوضأ ويسمح عىل اجلبرية ويتيمم وعليـه اإلعـادة بعـد رفـع 

 .اجلبرية ألهنا وضعت عىل غري طهر 
 أن اجلبرية كاخلف فكام أن اخلف ساتر يسرت والسبب يف اشرتاط وضعها عىل طهر

 بـد أن يـضعه عـىل القدمني فكذلك اجلبرية تسرت اليد أو القدم وكـام أن اخلـف ال
   .طهارة فكذلك اجلبرية ال بد أن يضعها عىل طهارة

عىل الشخص أن ال يسمح بوضع اجلبـرية عليـه وهـو حمـدث مـا دام جيب  :تنبيه
يمكنه ذلك فإن تكاسل يف الطهر ووضع اجلبرية عىل غري طهر فهو آثم ومع اإلثم 

  .عليه اإلعادة
   . فعليه اإلعادةا عىل ما ال بد منهأن تأخذ اجلبرية من الصحيح قدرا زائد -ج 

 شخص أصيب بجرح يف رجله فوضعوا عىل جرحه لفافة وغطـوا الرجـل :مثال
كلها مع أنه ال حيتاج كل ذلك وكان الشخص وقت وضعها عليه متطهـرا ، فهـذا 

  .يتوضأ ويمسح عىل اللفافة ويتيمم وعليه اإلعادة بعد رفع اللفافة



 فاجلبرية إذا غطـت العـضو الـصحيح در بقدرهاأن الرضورة تقوالسبب يف ذلك 
من غري حاجة لذلك فقد منعنا وصول املاء إىل العضو الصحيح مـن غـري وجـود 

 !رضورة ألن هذا العضو ليس مصابا فلامذا يغطى 
أما إذا كنا نحتاج اجلزء الصحيح ألجـل ثبـوت اجلبـرية أو اللفافـة عـىل العـضو 

 فـإن غطـاه ،در احلاجة فال يـصح تغطيتـه وما زاد عىل ق،فنغطي عىل قدر احلاجة
   .  لزمته اإلعادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " انتنبيه "
 

  فاليـصح التـيمملـرتابلو كان عىل الوجه أو اليدين مانع يمنع وصول ا: األول
كأن يكون عىل األظافر صبغ، أو عىل الوجه دهن عازل، فحينئذ جيب إزالة املـانع 

 إيصال الرتاب إىل البرشة فإن وجـد العـازل مل قبل التيمم ألن املطلوب يف التيمم
 .يتحقق الوصول

 .الرتتيب فرض يف التيمم سواء وقع بدال عن وضوء أو عن غسل: الثاين
فو تيمم شخص عن جنابة وجب عليه الرتتيب، رغم أنه إذا اغتسل مل جيب عليـه 

 .الرتتيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة باب التيمم "
 

   .هو إيصال تراب طهور إىل الوجه واليدين بنية:التيمم 
   :ويكون التيمم بدال عن ثالثة أشياء

   . الوضوء-١
   . الغسل سواء للجنابة أو احليض أو النفاس-٢
   . غسل عضو-٣

  .وللتيمم رشوط وفروض وسنن ومبطالت
   :فأما رشوطه فأربعة هي

  .اء حسا أو رشعا وجود العذر وهو العجز عن استعامل امل-١
    . دخول وقت الصالة ألن الرضورة تبدأ عند دخول الوقت-٢
   . طلب املاء والبحث عنه بعد دخول الوقت-٣
   . الرتاب الطهور اخلالص الذي له غبار-٤

 :وأما فروضه فأربعة هي 
 النية فينوي استباحة فـرض الـصالة وال ينـوي التـيمم أو رفـع احلـدث ألن -١

   .وليس برافع للحدثالتيمم مبيح 
 . مسح الوجه بالرتاب -٢
 . مسح اليدين إىل املرفقني بالرتاب -٣
 . الرتتيب -٤

 :وأما سننه فثالث هي 



 . التسمية -١
 . تقديم اليد اليمنى عىل اليرسى -٢
 . املواالة بتقدير الرتاب ماءا -٣

 :وأما مبطالته فثالثة هي 
 . كل ما أبطل الوضوء -١
 .سالم  الردة عن اإل-٢
 . العلم بوجود املاء أو توهم وجوده خارج الصالة-٣

 .وأما أثناء الصالة فالتوهم ال يبطل التيمم وال الصالة
وأما العلم فإن كانت الصالة يف موضع يغلب فيه الفقد كاملسافر فال يبطل صالته 

 وإن كانت الصالة يف موضع يغلب فيـه وجـود املـاء كـاملقيم فيبطـل ،وال تيممه
   .ه وصالته فوراتيمم

واملتيمم يصيل بتيممه فرضا واحدا وما شاء من النوافـل وال جيمـع بـني فرضـني 
 .بتيمم واحد 

والعضو املصاب إما أن يكون مكشوفا أو مستورا فإن كان مكشوفا فيجب غـسل 
   .الصحيح والتيمم

 .وإن كان مستورا فيجب غسل الصحيح والتيمم ومسح اجلبرية باملاء 
حيانا يتيمم ويصيل وال إعادة عليه وأحيانا عليه أن يتيمم ويصيل مراعاة واملتيمم أ

 حلق وقت الصالة  ولكن عليه بعد ذلك اإلعادة حينام جيد املاء ، وفيام ييل التفصيل 
 : إذا تيمم لفقد املاء فهنا حالتان -١
 . أن يصيل يف موضع يغلب فيه وجود املاء كاملقيم فعليه اإلعادة -أ



   . يف موضع يغلب فيه فقد املاء كاملسافر فال جتب عليه اإلعادة أن يصيل-ب
  . إذا تيمم ملرض أو لعطش أو لكون املاء مسبال للرشب فال يعيد صالته-٢
 : إذا تيمم لوجود جبرية فله ثالث حاالت -٣
 أن يضع اجلبرية عىل طهـر وال تأخـذ مـن اجلـزء الـصحيح إال مـا ال بـد منـه -أ

  .يد صالته فال يع،لإلستمساك
نه أو  أن يضع اجلبرية عىل غري طهر سواء أخذت من الصحيح أكثر مما ال بد م-ب

   .فيعيد صالتهمل تأخذ إال ما ال بد منه 
 سواء وضعها عىل لالستمساك أن تأخذ اجلبرية من الصحيح أكثر مما ال بد منه -ج

   . فيعيد صالته،طهر أو ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 " خمطط توضيحي "
  "طط الرئييس  املخ"

 
 التيمم

 
           مبطالت                سنن                                             فروض                                    رشوط  

 
       

     الرتتيب       مسح اليدين  مسح الوجه               النية                      
        إىل املرفقني                                                                      
 
 

  املواالة        التيامن                التسمية               الرتاب الطهور        وجود العذر     دخول الوقت      طلب املاء       
 ول الوقت     اخلالص ذو الغبار               بعد دخ

                                              
 

                           تومهه  العلم باملاء أو            الردة                         ما أبطل الوضوء                              
 قبل الصالة                                                                                            

 
 

 



 " املخططات الفرعية "
 

 العضو املريض
 

 

    مستور                     مكشوف                                                   
 جيب غسل الصحيح                          جيب غسل الصحيح

                       والتيمم                            مموالتي
 ومسح اجلبرية باملاء                                                                  

................................................................................ 
     حاالت إعادة الصالة   

 
 املتيمم لفقد املاء                              للجبريةماملتيماملتيمم لتعذر استعامل املاء            

                                                              )ال يعيد صالته(                  
 

 وضعها عىل طهر                         وضعها عىل غري طهر                                                        
 )يعيد صالته(                                                                                 

 

 أخذت من الصحيح              مل تأخذ من الصحيح    
 )يعيد صالته(                          )ال يعيد صالته(       

 
  صىل يف موضع يغلب         صىل يف موضع يغلب         

 فيه وجود املاء                  فيه فقد املاء               
        )يعيد صالته        (                        ) ال يعيد صالته (                     



 الفرق بني التيمم والوضوء
 

  التيمم ءالوضو
 ١ نية استباحة: نيته  نيتة نية رفع احلدث

 ٢ ال جيوز إال بعد دخول الوقت جيوز قبل دخول الوقت
 ٣ يقوم مقام الغسل ال يقوم مقام الغسل

 ٤ ال جيمع به بني فرضني جيمع به بني فرضني فأكثر
 ٥ طهارة ضعيفة طهارة قوية
 ٦ تبطله الردة ال تبطله الردة

ه واليـــدين يكـــون يف الوجـــ
 والرأس والرجلني

 ٧ يكون يف الوجه واليدين فقط

جيب إيـصال املـاء إىل منابـت 
 الشعر

ــرتاب إىل  ــصال ال ال جيــب إي
 منابت الشعر

٨ 

 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل((                                                         
 ودخـول وقـت ،*بسفر أو مـرض وجود العذر :أشياء*   ورشائط التيمم مخسة

  .*وإعوازه بعد الطلب*  وتعذر استعامله* وطلب املاء،*الصالة 
 
 
 

................................................................................ 
 . قوله مخسة أشياء عددناها نحن أربعة بدمج النقطة الرابعة يف األوىل وسيأيت إيضاح ذلك *
  له بسفر هذا هو العذر احليس ألن الغالب أنه يف السفر يفقد املاء فإن فقد املاء يف احلرض فيتيمم أيـضا  قو*

 .وقوله أو مرض هذا من العذر الرشعي 
 . هذا هو الرشط الثاين *
 . هذا هو الرشط الثالث *
 .سبال للرشب  قوله وتعذر استعامله أي عدم القدرة عىل استعامل املاء لوجود مرض أو لكونه م*
 ومعنى بعد الطلب أي أنه إذا ،ي يوجد ماء ولكنه قليل ال يكفي إال للرشبأ قوله وإعوازه بعد الطلب *

وجد الشخص ماءا قليال ال يكفي إال للرشب وذهب ليبحث عن ماء إضايف للوضوء فلم جيده فهذا يعترب 
تعذر استعامله وإعـوازه ( لعطش وهذا عذرا رشعيا يبيح للمسلم أن يتيمم حفاظا عىل الروح من التلف با

 .الرشط الرابع ) بعد الطلب 
وجود العذر بسفر أو مرض فأحتاج إىل أن يذكر عذرين آخرين ومها تعـذر اسـتعامله : ثم إن املصنف قال 

 والعذر الثاين اإلحتياج إليه للرشب ، وقـد ،وهو أشمل من املرض لدخول حالة كون املاء مسبال للرشب
ط أربعة ألننا إذا قلنا وجود العذر بدون أن نقيده بسفر أو مرض صارت هذه العبارة أشـمل عددنا الرشو

فتشمل فقد املاء بالسفر أو احلرض ووجود املرض وتعذر استعامل املاء واإلحتياج إليـه للـرشب فمـن هنـا 
 .صارت الرشوط أربعة ، واالختصار أمر مطلوب حيث أمكن 



ِجص أو رمل مل جيز* خالطهفإن * له غبار* الطاهر* والرتاب ُ .  
 .النية ، ومسح الوجه ، واليدين مع املرفقني ، والرتتيب : وفرائضه أربعة أشياء 

 *.التسمية ، وتقديم اليمنى عىل اليرسى ، واملواالة : وسننه ثالثة أشياء 
يف غـري وقـت *  ورؤيـة املـاء،َ ما أبطل الوضوء:والذي يبطل التيمم ثالثة أشياء

 .والردة ،*الصالة
وصاحب اجلبائر يمسح عليها ويتيمم ويصيل وال إعادة عليه إن كان وضعها عىل 

   .*طهر
   . ))ويتيمم لكل فريضة ، ويصيل بتيمم واحد ما شاء من النوافل 

 
................................................................................ 

 . عد املصنف  هذا هو الرشط اخلامس بحسب *
 . خرج بالطاهر النجس *
 . خرج بقوله له غبار ما ال غبار له كاملبلل واملتحجر *
 .  فهم من قوله فإن خالطه جص أو رمل مل جيز أنه يشرتط أن يكون الرتاب خالصا*
 . واملواالة بأن نقدر املاء بدل الرتاب *
 أو تيقن بوجوده من غري رؤية ومثل العلم بوجوده  قوله ورؤية املاء أي العلم بوجود املاء سواء رآه بعينه*

 .ما لو توهم وجوده فمتى علم بوجود املاء أو توهم وجودة وهو يف خارج الصالة بطل تيممه 
 قوله يف غري وقت الصالة وأما يف الصالة فينظر فإن كان يصيل يف موضع يغلب فيه وجـود املـاء فتبطـل *

يغلب فيه فقد املاء ورأى املاء يف الـصالة فـال تبطـل صـالته وال صالته وتيممه وإن كان يصيل يف موضع 
 وهذا يف حالة العلم والتأكد من وجود املاء أما يف حالة الشك والتجويز فال تبطـل الـصالة سـواء ،تيممه

   .أكان يصيل يف موضع يغلب فيه وجود املاء أو يف موضع يغلب فيه فقد املاء
الك رشط آخـر وهـو أن ال تأخـذ مـن الـصحيح إال مـا ال بـد منـه  قوله إن كان وضعها عىل طهر وهن*

   .لإلستمساك فإن فقد أحد من الرشطني فعليه اإلعادة



 " أسئلة الطالب "
 

خرقـة ومـسح  لّذكرتم يف باب الوضوء أن اليد ال تتعني ملسح الرأس فلو بل: س
 هبا رأسه جاز فهل هذا احلكم ينطبق عىل التيمم أيضا ؟

ال تشرتط اليد يف املسح ألن املقصود بالتيمم هو وصول الرتاب إىل نعم ف: اجلواب
 .العضو، فلو رضب بخرقة عىل الرتاب ومسح هبا وجهه أو يده جاز
وأخـذ يرشـها بل ال يشرتط حتى رضب الرتاب فلو أخذ بكفه كومة من الـرتاب 

 .عىل يده جاز ألن املقصود كام قلنا هو وصول الرتاب إىل العضو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " مسائل نظرية "
 

ّعرف التيمم وبني رشوطه وفروضه وسننه ومبطالته؟: ١س ّ 
 ما هي حاالت التيمم عن العضو املصاب؟: ٢س
 متى تعاد صالة املتيمم ومتى ال تعاد؟: ٣س

 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
وجـود العـذر ودخـول وقـت : تراب طهور للوجه واليـدين بنيـة، ورشوطـه أربعـة إيصال:  التيمم-١

 النية ومسح الوجه ومسح اليدين مـع املـرفقني،: الصالة، وطلب املاء، والرتاب الطهور، وفروضه أربعة 
أبطـل  مـا: التسمية وتقديم اليمنـى عـىل اليـرسى، واملـواالة، ومبطالتـه ثالثـة: والرتتيب، وسننه ثالثة 

  .ء، والعلم بوجود املاء أو توهم وجوده خارج الصالةالوضو
 هي حالتان إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مكشوفا وجب التيمم عنه، وإن كـان مـستورا -٢

  .وجب التيمم عنه ومسح الساتر
 .املاء تعاد إذا  أقيمت يف موضع يغلب فيه وجود املاء، وال تعاد إذا أقيمت يف موضع يغلب فيه فقد -٣



 " مسائل عملية "
 

  شخص يف السفر ومل جيد ماءا فهل يتيمم ويصيل ومل؟  -١
  شخص مقيم يف بلده ومل جيد ماءا وكان جمنبا وحرضته الصالة فامذا يفعل ؟-٢
 شخص مسافر عنده ماء ولكنه مصاب بمرض جلدي يمتنع معه استعامل املاء -٣

 فامذا يفعل ؟
يه إال للرشب فبحث عن املاء ومل جيده فـامذا  شخص مسافر وعنده ماء ال يكف-٤

 يفعل ؟
 شخص كان يف مكان منقطع من األرض ال جيد ماءا فبحث عن املـاء فوجـد -٥

  ماء للرشب فهل جيوز أن يتوضأ به ومل ؟وعاء
 شخص ال جيد املاء فبحث عنه فوجد ماءا متغريا بالصابون فهل يتوضأ بـه أو -٦

 يتيمم ؟
 
 

............................................................................... 
 . نعم يتيمم ويصيل ألن فقد املاء عذر حيس يبيح التيمم -١
 . عليه أن يتيمم فيرضب الرتاب ويمسح وجهه ويرضب مرة أخرى ويمسح يديه ويصيل -٢
 .تيمم  يتيمم فيمسح وجهه ويديه بالرتاب ألن وجود املرض عذر رشعي يبيح ال-٣
 . يتيمم ألن االحتياج إىل املاء للرشب عذر رشعي يبيح التيمم -٤
 . ال جيوز أن يتوضأ به ألنه مسبل للرشب فعليه أن يتيمم وهذا من العذر الرشعي املبيح للتيمم -٥
ه  ال جيوز الوضوء وال الغسل إال باملاء الطهور وأما املاء املتغري بالصابون فهـو ال يـصلح للتطهـري ألنـ-٦

 .طاهر غري مطهر فيتيمم لفقد املاء الطهور 



 املاء فلم يبحث عنه مع أنـه حيتمـل أن يكـون موجـودا فتـيمم يفتقد شخص -٧
 وصىل فهل تصح صالته ومل ؟

 أنه ومل علام شخص بحث عن املاء قبل دخول وقت الصالة فهل تصح صالته -٨
 حيتمل حدوث يشء يكون معه املاء ؟

  الوقت فهل تصح صالته ومل ؟ شخص تيمم قبل أن يدخل-٩
  شخص تيمم بجص فهل يصح تيممه ومل ؟-١٠
  شخص تيمم برتاب فيه رائحة بول فهل يصح تيممه ومل ؟-١١
  شخص تيمم برتاب رطب فهل يصح تيممه ومل ؟-١٢

 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 . صالته ألن طلب املاء رشط يف صحة التيمم  ال تصح-٧
 . ال تصح صالته ألن التيمم رضورة والرضورة تبدأ عند دخول الوقت -٨
 . ال تصح صالته ألن دخول الوقت رشط يف صحة التيمم -٩
 . ال يصح تيممه ألن التيمم ال يصح بغري الرتاب -١٠
  . ال يصح تيممه ألن الرتاب يشرتط فيه أن يكون طهورا-١١
 . ال يصح تيممه ألن الرتاب يشرتط فيه أن يكون له غبار يعلق باليد -١٢



  شخص تيمم برتاب خملوط بزعفران فهل يصح تيممه ومل ؟-١٣
 شخص تيمم ونوى فرض التيمم ورضب وجهه بالرتاب ويديه فهل يصح -١٤

 تيممه ومل ؟
  شخص تيمم ونوى رفع احلدث فهل يصح تيممه ومل ؟-١٥
 ومسح وجهه بالرتاب وترك شفته فلم يمسحها بالرتاب فهل  شخص تيمم-١٦

 يصح تيممه ومل ؟
 شخص تيمم بالرتاب ومل يوصل الرتاب إىل البرشة التـي حتـت حليتـه فهـل -١٧

 يصح تيممه ومل ؟
 شخص تيمم وترك مرفق يده اليمنى فلم يمسحه بالرتاب فهل يصح تيممه -١٨
 ومل ؟

 
 
 
 

................................................................................ 
 . ال يصح تيممه ألن الرتاب يشرتط فيه أن يكون خالصا من أي مادة تضاف عليه -١٣
 . ال يصح تيممه ألن النية التي نواها غري صحيحة -١٤
 . ال يصح تيممه ألن النية الني نواها ليست صحيحة فإن التيمم ال يرفع احلدث -١٥
 . ال يصح تيممه ألنه ال بد من إستيعاب الوجه بالرتاب -١٦
 نعم يصح تيممه ألنه غري مكلف بإيصال الرتاب إىل ما حتـت الـشعر للمـشقة فـإن الـرتاب كثيـف -١٧

 .وليس كاملاء 
 . ال يصح تيممه ألنه ال بد من استيعاب اليد بالرتاب مع املرفقني -١٨



 دة فهل يصح تيممه ومل ؟ شخص تيمم فمسح وجهه ويديه برضبة واح-١٩
  شخص تيمم فمسح يديه قبل وجهه فهل يصح تيممه ومل ؟-٢٠
 شخص تيمم ومسح وجهه ثم يديه اليرسى قبل اليمنى فهل يـصح تيممـه -٢١
 ومل ؟
 ّ شخص تيمم ومل يسم فهل يصح تيممه ومل ؟-٢٢
 شخص تيمم فمسح وجهه بالرتاب ثم بعد ساعة رجع ومـسح يديـه فهـل -٢٣

  ومل ؟يصح تيممه
 شخص تيمم وقبل أن يصيل ملس يد زوجته بال حائل ثم صىل فهـل تـصح -٢٤

 صالته ومل ؟
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 . ال يصح تيمم ألنه ال بد من رضبتني -١٩
 . ال يصح تيممه ألن الرتتيب فرض -٢٠
 .ممه ألن تقديم اليمنى عىل اليرسى مستحب  نعم يصح تي-٢١
 . نعم يصح تيممه ألن التسمية سنة -٢٢
 . نعم يصح تيممه ألن املواالة سنة -٢٣
 . ال تصح صالته الن تيممه قد بطل بلمس زوجته -٢٤



ّ شخص تيمم وذهب ليصيل فسب اهللا تعاىل ثم ندم واسـتغفر وصـىل فهـل -٢٥
 تصح صالته ومل ؟

ب ليصيل ثم رأى املاء من بعيد فرتكه وصىل فهـل تـصح  شخص تيمم وذه-٢٦
 صالته ومل ؟

 شخص تيمم فرأى جمموعة قادمة من السيارات فرتكهم وصىل فهل تـصح -٢٧
 صالته ومل ؟

 شخص تيمم وصىل يف الصحراء ثـم رأى وهـو يف الـصالة مجاعـة قـادمني -٢٨
 معهم املاء فلم يقطع صالته فهل تصح صالته ومل ؟

 وصىل يف بلده ثم سمع صوت املـاء وهـو جيـري فلـم يقطـع  شخص تيمم-٢٩
 صالته فهل تصح صالته ومل ؟

 شخص تيمم وهو مقيم يف بلده ثم رأى قوما حيتمل أن معهم ماءا فلم يقطع -٣٠
 صالته فهل تصح صالته ومل ؟

................................................................................ 
  ال تصح صالته ألنه بمجرد سب اهللا عز وجل فقد ارتد عن دين اإلسالم فعليه أن يعيـد الـشهادتني -٢٥

   .والتيمم يبطل بالردة فحينئذ يكون قد صىل بال طهارة
 . ال تصح صالته ألن التيمم يبطل برؤية املاء خارج الصالة -٢٦
 بمجرد تـوهم وجـود املـاء وهـو خـارج ّ ال تصح صالته مادام جيوز أن معهم ماءا ألن التيمم يبطل-٢٧

 .الصالة 
 . نعم تصح صالته ألن الصحراء موضع يغلب فيه فقد املاء فحينئذ جيوز له أن يكمل صالته -٢٨
 ال تصح صالته ألن املدن والقرى أماكن يغلب فيها وجود املاء فتبطل صـالته بـالعلم بوجـود املـاء -٢٩

 .وهو يف الصالة 
  . توهم وجود املاء أثناء الصالة ال يؤثر يف صحتها ال تبطل صالته ألن- ٣٠



 شخص تيمم وصىل املغرب ثم دخل وقت العشاء فصىل بتيممه العشاء فهل -٣١
 تصح صالته ومل ؟

 شخص تيمم وصىل املغرب ثم بقي يتنفل ويـصيل إىل أن أذن العـشاء فقـام -٣٢
 وصىل سنة العشاء القبلية بنفس تيممه فهل تصح صلواته ومل ؟

 شخص أصيب بجرح يف ظهره وكان اجلرح مكشوفا فأجنـب وال يـستطيع -٣٣
 أن يغسل موضع اجلرح باملاء فامذا يفعل ؟

  شخص كرست قدمه فوضع عليها اجلبرية فامذا يفعل ؟- ٣٤
 شخص تيمم النقطاع املاء وصىل يف بلده الفجر والظهر والعـرص ثـم جـاء -٣٥

 املاء فامذا عليه أن يفعل ؟  
ب بجروح مل يستطع أن يستعمل معها املاء فتيمم وصىل يف بلده  شخص أصي-٣٦

 ؟ثم شفي فهل عليه أن يعيد صلوات املرض
 
 

................................................................................ 
 . ال تصح صالة العشاء ألن التيمم الواحد ال يؤدى به أكثر من فرض واحد -٣١
 .تصح صلواته ألن التيمم الواحد يؤدى به ما شاء املسلم من النوافل  نعم -٣٢
 يغسل الصحيح من بدنه ويرتك موضع اجلرح بال غسل ويتيمم عنه أي جيمع بـني الغـسل والتـيمم -٣٣

 .فيرضب يديه بالرتاب ويمسح وجهه ثم يرضب رضبة أخرى ويمسح يديه 
   .ة باملاء ويتيمم عليه أن يغسل األعضاء الصحيحة ويمسح اجلبري-٣٤
 عليه أن يعيد صالة الفجر والظهر والعرص ألنه صىل لفقد املاء يف موضع يغلب فيه وجود املاء فعليه -٣٥

 .اإلعادة 
 . ليس عليه اإلعادة ألنه تيمم ألجل املرض وهو عذر رشعي يسقط معه إعادة الصالة -٣٦



بلده ووجد املـاء  شخص تيمم وصىل وهو مسافر يف مكان مقفر ثم عاد إىل -٣٧
 فهل عليه أن يعيد صلوات السفر التي صالها بالتيمم ؟

 شخص كرست قدمه فوضعوا عليها جبرية ومل تأخذ اجلبرية إال قدرا ال بـد -٣٨
منه لإلستمساك وكان  متوضئا وقت وضع اجلبرية فهل عليه أن يعيـد الـصلوات 

  واجلبرية يف قدمه ؟صالهاالتي 
ا عليها جبرية وهو عىل غري طهر فهل عليه أن  شخص كرست قدمه فوضعو-٣٩

 يعيد صلواته ؟
 شخص كرست قدمه فوضعوا عليها جبـرية وكـان عـىل طهـر ولكنهـا قـد -٤٠

 أخذت أكثر من قدر احلاجة فهل عليه أن يعيد صلواته ؟
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 . ليس عليه إعادة ألنه صىل يف موضع يغلب فيه فقد املاء -٣٧
 . قد وضعت عىل طهر ومل تأخذ من الصحيح إال قدر احلاجة ت اجلبرية ليس عليه إعادة مادام-٣٨
 . نعم عليه أن يعيد صلواته ألن اجلبرية قد وضعت وهو حمدث -٣٩
 .قدر احلاجة  نعم عليه أن يعيد صلواته ألن اجلبرية قد أخذت أكثر من -٤٠



 " باب النجاسات "
 

  .  هي مستقذر يمنع صحة الصالة حيث ال مرخص:النجاسة
كالبول فإنه إذا كان عىل البدن أو الثوب يمنع من صحة الصالة إال إذا وجد مرخص 
من الرشع كام يف حالة وجود النجاسة عىل البدن أو الثوب مع عدم وجـود املـاء فـإن 

  . دة بعد وجود املاء يصيل حلرمة الوقت ولكن عليه اإلعاشخصال
   :والنجاسات هي

   .البول -١
 .  وهو غائط اإلنسان وفضالت بقية احليواناتالروث -٢
  .الدم -٣
 . من اجلرح حينام يلتهب رج وهو ما خيالقيح -٤
   .القيء -٥
   . وهو ماء أبيض رقيق خيرج عند ثوران الشهوةاملذي -٦
  .ول وهو ماء أبيض ثخني خيرج عقب البالودي -٧
 . وهو العصري املسكر املتخذ من العنب اخلمر -٨
 . وهو العصري املسكر املتخذ من غري العنب كاملتخذ من الشعري والتمرالنبيذ -٩
  .الكلب واخلنزير وما تولد منهام أومن أحدمها -١٠
 . وهي ما زالت حياهتا بغري ذكاة رشعية امليتة  -١١
  فطـاهر  أمـا حليـب اآلدمـي،ر والنمر كحليب احلامحليب ما ال يؤكل حلمه -١٢
  . تذكيته احلياة أو بعده يفإذا أخذ منطاهر حليب احليوان الذي يؤكل حلمه كذا و



 " قواعد مهمة "
 

 .كل مائع خرج من السبيلني نجس إال املني :  القاعدة األوىل
أي أن كل مائع خيرج من السبيلني ومها القبل والـدبر نجـس سـواء أكـان بـوال أم 

ئطا أم دما أم مذيا أم وديا إال املني فاملني ليس نجسا فلو اغتسل إنسان من اجلنابة غا
 . إزالته يستحبوبقى عىل ثوبه مني فصىل به فصالته صحيحة ولكن 

ويستثنى من املني مني الكلب واخلنزير وما تولد منهام أو من أحـدمها فهـو نجـس 
 .يوانات فطاهر ألن عني هذين احليوانني نجسة وأما مني بقية احل

كل احليوانات طاهرة إال الكلب واخلنزير ومـا تولـد مـنهام أو مـن  : القاعدة الثانية
  .أحدمها

  .كل امليتات نجسة إال ميتة اآلدمي والسمك واجلراد : القاعدة الثالثة
فاإلنسان إذا مات ال ينجس ، وكذلك السمك واجلراد إذا ماتا فيجوز أكلهـام ولـو 

 .جاز أكلهام كانا نجسني ملا 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف أقسام النجاسة "
 

 :ّتقسم النجاسة تقسيامت متعددة باعتبارات خمتلفة وهي 
 :النجاسة باعتبار قوهتا وضعفها تنقسم إىل  : أوال
 . وهي الكلب واخلنزير وما تولد منهام أومن أحدمها : النجاسة املغلظة -١
 يبلـغ العـامني ومل يتغـذى بغـري  وهي بـول الـصبي الـذي مل:النجاسة املخففة -٢

 .احلليب
 فيشرتط عدة رشوط حتى تعترب هذه النجاسة خمففة وهي   

 . ال غائطا أن تكون بوال -أ
 . ال صبية أنثى أن يكون الطفل صبيا ذكرا -ب
  .أن ال يأكل الطعام وال يتغذى بغري احلليب -ج
       يـوم ٣٥٤مريـة وهـي  واملراد بالسنة هـو الـسنة القأن يكون عمره سنتني فأقل -د

 . دقيقة٤٨ ساعات و ٨و 
 جيب غسلها بل يكتفى فإذا اجتمعت هذه الرشوط األربعة فهذه النجاسة خمففة فال

 .فيها بالرش
ّفإذا انتفى رشط فهذه النجاسة كسائر النجاسات وليست خمففة فلو تغـوط الـصبي 

 ولو بيوم واحد فهـذه أو بالت الصبية أو أكل الصبي الطعام أو جتاوز عمره العامني
   .النجاسات ليست خمففة بل متوسطة

 .وهي باقي النجاسات كاخلمر : النجاسة املتوسطة  -٣



غلظة ويتـساهل وهذه النجاسات ختتلف طريقة التطهري منها فيتشدد يف النجاسة امل
 . كام سيتضحيف النجاسة املخففة

 : النجاسة باعتبار ظهورها وخفائها تنقسم إىل :ثانيا 
أو طعـم أو لـون أو ريـح كـالبول ) مـادة ( وهي ماهلا جـرم  : النجاسة العينية -١

 .والغائط والدم واخلمر 
 وهي ما ليس هلا جرم وال طعم وال لـون وال ريـح ، كبـول :النجاسة احلكمية  -٢

 .جف وذهبت رائحته 
ا وال فهنا ال نجد للبول أثرا ومادة ألنه قد نشف ومع هذا ال نجد ال طعـام وال لونـ

رحيا فتعترب النجاسة هنا حكمية أي أن املحل الـذي سـقط عليـه بـول وقـد جـف 
   بأنـه نجـس وإن مل تكـن النجاسـة حمـسوسة ومـشاهدة ُحيكـم عليـهوذهـب أثـره 

 .فالنجاسة العينية تكون حمسوسة واحلكمية غري حمسوسة 
 : النجاسة بحسب أصالتها وعدم أصالتها تنقسم إىل :ثالثا 
 وهي النجاسة النابعة من ذاهتا ، أي أن يكون اليشء نجسا دائـام : نينجاسة الع -١

 كالبول والغائط فالبول مـثال ال يطهـر أبـدا وكـذا الكلـب ،وال تعرض له الطهارة
واخلنزير فلو غسل الكلب ألف مرة وبكـل املطهـرات ال يطهـر أبـدا والنجاسـات 

 .ها نجسة العني السابقة كلها من البول والروث والدم والقيح والقيء وغري
 وهي أن يكـون الـيشء طـاهرا ثـم تعـرض لـه نجاسـة مـن :نجاسة الوصف  -٢

 ألن بـاملتنجسّالنجاسات السابقة فيتنجس هبا  كثوب سـقط عليـه بـول ويـسمى 
 . النجاسة عرضت عليه فإذا غسل باملاء رجع طاهرا 

 .النجس وهو نجس العني ، ومتنجس : فعندنا إذن شيئان 



طهـور ، وطـاهر : مى املتنجس بالنجس ، كقولنا املاء ثالثة أقسام  قد يس:مالحظة 
  . ّونجس، أي متنجس ألن املاء أصالة طهور فإذا حلت فيه نجاسة تنجس هبا

ّفاخلالصة هي أن النجس ال يطهر أبدا وأن الذي يطهر هو املتنجس كالبدن والثوب 
  . واألرض

 :و عنها تنقسم إىل  النجاسة باعتبار العفو عنها وعدم العف:ثالثا 
 كيسري من الدم سقط عىل ثوب أو بدن فيعفى عنه وتصح :ّالنجاسة املعفو عنها  -١

 . الصالة به من غري أن جيب غسله 
 :والنجاسات املعفو عنها هي 

 وكـذلك مـا خيـرج مـن البقـابيق وحـب اليسري من الدم واليسري من القـيح: أوال 
 العرف فام حكم عليه بأنه يسري قليل فـال الشباب والبثرات وضابط كونه يسريا هو

   . وما حكم عليه بأنه كثري فال يعفى عنهيستحبجيب غسله بل 
 صىل شخص وعىل ثوبه قليل مـن دم فتـصح صـالته فـإن كـان كثـريا :مثال ذلك

حمل العفو عنه يف الثوب والبدن ، أما يف املاء فـال يعفـى عنـه فلـو و .فصالته باطلة
   .ّء ماء نجستهسقطت قطرة دم يف إنا

 كالذباب والنمل والربغوث والقمـل والعقـرب امليتة إذا مل يكن هلا دم يسيل: ثانيا 
  .فإنه إذا شق عضو من هذه املذكورات مل يسل منها الدم فيعفى عنها

ّمثال ذلك سقط ذباب يف ماء فامت فيه فيعفى عنه وال ينجس املاء رغم أنه قليل أي 
أمـا إذا      دون الثوب والبدن  فقطاملاءاسة معفو عنها يف دون القلتني ألن هذه النج

   .كانت امليتة هلا دم يسيل كاخلروف والبقر واحلية فإهنا نجسة وال يعفى عنها
  . وهي التي جيب غسلها كالبول والغائط  واخلمر: النجاسة غري املعفو عنها -٢



 " فصل يف كيفية إزالة النجاسة "
 

 . إما بغسلها باملاء أو باإلستحالة :سيلتنيالنجاسات تطهر بإحدى و
 :ولنبدأ بالنجاسات التي تطهر باملاء فنقول 

ّ إذا كانت النجاسة مغلظة فال بد من غسلها باملاء سبع مرات عـىل أن تكـون :أوال 
 .إحدى هذه الغسالت خملوطة بالرتاب 

بعة باملـاء لعق كلب ثوبا فال بد من غسله ست مرات باملاء الرصف ومرة سا: مثال 
املخلوط بالرتاب، وال يشرتط أن تكون الغسلة املخلوطة بالرتاب األوىل أو الثانيـة 

 . أو األخرية بل أي غسلة ختلط بالرتاب تكفي 
وجيوز أن تضع الرتاب يف املاء حتى يتكدر ثم تصبه عىل املحل النجس ، وجيـوز أن 

   .تضع الرتاب عىل املحل النجس ثم تصب عليه املاء
 .إذا كانت النجاسة خمففة فيكتفى بالرش وال جيب الغسل  : ياثان

 .ُ هو  أن يغمر املحل باملاء من غري سيالن :والرش 
فلو بال صبي ذكر وكان عمره أقل من سنتني ومل يأكل الطعام عـىل ثـوب فيكتفـى 
برشه بأن يأخذ املاء باليد ويقطر عىل الثوب من غري حاجة إىل أن جيري ويسيل املاء 

 من أن يعرص الثوب بحيث ال يبقى فيه رطوبة تنفصل وال بد قبل الرش الثوب عىل
 .ثم بعد ذلك يرش أو يكون قد جف ثم يرش 

إذا كانت النجاسة متوسطة فإن كانـت عينيـة فـال بـد أوال مـن إزالـة جـرم : ثالثا 
النجاسة ثم يزال األثر باملاء حتى يزول طعم ولون وريح النجاسة فإن حتقـق ذلـك 



ّة فهو الواجب ويستحب أن يثلث الغسل وإن مل تكف املـرة فـال بـد مـن ثانيـة بمر
 .وثالثة ورابعة إىل أن تزول النجاسة 

سقطت قطعة من الغائط عىل ثوب ، فهنا ال بد من إزالة جرم النجاسـة مـن : مثال 
الثوب كأن نأيت يقطعة قامش ونلفها عىل النجاسة ونزيلها فإذا بقي أثر أستعمل املاء 

 .تى يطهر الثوب بحيث ال يبقى للنجاسة لون أو طعم أو ريح ح
وإن كانت النجاسة حكمية فيكفي جريان املاء عىل املحـل مـرة واحـدة ويـستحب 

 .التثليث أيضا 
هي أن النجاسة املغلظة وهي نجاسة الكلب واخلنزير جيب غسل املحل : واخلالصة 

  .حدة باملاء املخلوط بالرتابالذي أصابته سبع مرات ست منها باملاء اخلالص ووا
   .ّوال جيوز استعامل غري الرتاب كاجلص أو الصابون أو املعقامت احلديثة

وإن كانت النجاسة خمففة وهي بول الصبي الذي مل يأكل الطعام ومل يتجاوز عمـره 
العامني فيجب عرص املحل أوال حتى ينفصل البلل أو جيف املحل ثم يـرش باملـاء 

  .بحيث يعم املحل
وأما الرش فليس فيـه  وتقاطره والفرق بني الغسل والرش أن يف الغسل سيالن املاء

   . وتقاطرسيالن
 النجاسـات غـري نجاسـة الكلـب واخلنزيـر كلوإن كانت النجاسة متوسطة وهي 

 : هلا حالتان وبول الصبي فهذه 
م إن كانت عينية بأن يكون للنجاسة مادة وجرم فيجب إزالة عـني النجاسـة ثـ -١

غسل املحل باملاء بحيـث ال يبقـى لـون وال ريـح وال طعـم فـإن زالـت أوصـاف 



النجاسة من اللون والطعم والريح بغسلة واحدة كفى ذلك وإن مل تزل بغـسلة فـال 
 .بد من الزيادة حتى يذهب األثر 

وإن كانت النجاسة حكمية فيكفي غسلها مرة واحـدة باملـاء وتثليـث الغـسل  -٢
   .مستحب
 يرد املاء عىل النجاسة كام رشحناه يف باب املياه إن كان املـاء قلـيال فـإن  أنويشرتط

 .كان كثريا فال فرق بني أن يرد املاء عىل النجاسة أو ترد النجاسة عىل املاء 
ّال يتنجس الطاهر الناشف إذا أصابته نجاسـة ناشـفة فـال بـد مـن وجـود  : قاعدة

  .ةالرطوبة والبلل حتى تنتقل النجاس
 اثنتا عرش نجاسة وهذه النجاسات ال تطهر أبـدا  - كام قلنا -أن النجاسات بمعنى 

والطاهرات كثرية كاملاء والثوب واألرض والطعام وغري ذلك وكـل مـا يف الكـون 
عدا النجاسات طاهر فهنا نـسأل كيـف ينتقـل وصـف النجاسـة مـن النجاسـات 

 املعروفة إىل الطاهرات ؟
 أو يف أحدمها فإذا سقط بول عىل ثوب ناشف واجلواب من خالل وجود البلل فيهام

فلوجود الرطوبة يف البول يتنجس الثوب ولو مـس إنـسان بيـد مبتلـة شـعر كلـب 
 وهلـذا إذا ملـس إنـسان بيـد ،ناشف فهنا انتقلت النجاسة بسبب البلل الذي يف اليد

ّناشفة الكلب ومل يكن عليه بلـل ال تتـنجس اليـد وال جيـب غـسلها سـبع مـرات 
 .بالرتاب إحداهن 

وهي انقالب الـيشء مـن فهذا بيان ما يطهر بالغسل باملاء وأما ما يطهر باإلستحالة 
 . فهي اخلمر إذا صارت خال صفة إىل أخرى



فمن املعلوم أن عصري التمر والعنب وغريمها مما يصنع منه اخلل ال يصري خال حتى 
عد أيام يصري خـال يصري مخرا مسكرا فالعصري يبقى فرتة ثم يصري مخرا فينجس ثم ب
  .فيطهر فتحوله من اخلمرية إىل اخللية هو ما نقصده باإلستحالة

أما إذا طرح فيها يشء كبصل أو  اخلمر بالتخليل أن تطهر بنفسها ويشرتط يف طهارة
 .خبز فتخللت أي صارت خال فإهنا تبقى نجسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " مهمةمسألة "
 

 النجاسـةاألرض   فإن ترشبتلبول واخلمر كات نجاسة مائعة عىل األرضلو وقع 
 فال بد من إزالـة النجاسـة  أو تنشفاوإن مل تترشهب كفى صب ماء يعمهاأو نشفت 

    . عىل األرضأوال ثم صب املاء
  فإن كانت جافة كفى رفعها كالروث وامليتةوإن وقعت نجاسة جامدة عىل األرض

ثم صب املاء عىل  أوال نجاسةال رفع وإن كانت فيها رطوبة فال بد منصب ماء  بال
 . فهذه أربع حاالتاألرض
 وقع بول عىل أرض ترابية فترشبت النجاسة فكيف تزول النجاسة؟: مثال

تزول بصب ماء يغمر النجاسة أي بحيث يكون أكثر منها، فالنحتـاج إىل : اجلواب
 .قلع الرتاب من األرض

 فكيف نزيل النجاسة؟) بالط( وقع بول عىل الكايش : مثال
 ثم نلقـي املـاء  النجاسة أوال كأن نأيت بقطعة قامش ونسحب البولجففن: اجلواب

 .عىل حمل النجاسة فتطهر
 وقع بعر جاف عىل أرض جافة فكيف نطهر املحل من النجاسة؟: مثال

 . مبارشةنرفع البعر فيطهر املحل: اجلواب
  وقع روث عىل أرض من احلجر فكيف نزيل النجاسة؟:مثال

 الروث أوال كأن نأيت بقطعة ناشفة أو مبللة ونزيل جرم النجاسة عن نرفع: اجلواب
 .املحل فإذا زالت متاما نصب املاء عىل املحل فيطهر

 



 . غمر املحل باملاءت كفىإن ترشهبا املحل أو نشفاملائعة فتلخص أن النجاسة 
ا ثـم مل تنشف فال بد من إزالة جرم النجاسـة أوال بتجفيفهـوإن مل يترشهبا املحل أو 

 .صب املاء عليه
 فيكفـي رفعهـا، والنجاسة اجلامدة إن كانت ناشفة ال رطوبة فيها واألرض ناشـفة

 .وإن كانت رطبة أو املحل رطب فال بدمن رفعها ثمصب املاء عىل املحل
 عينية  النجاسةإن كانت" وهذه املسألة داخلة يف القاعدة العامة التي ذكرناها وهي 

   " جرم فيجب إزالة عني النجاسة ثم غسل املحل باملاءبأن يكون للنجاسة مادة و
فالنجاسة املائعة إن ترشبتها األرض أو نشفت فقد زالت عينها فحينئذ تتبـع باملـاء 

 .لتطهر
والنجاسة اجلامدة إذا كانت بال رطوبة فحينئذ الحيـصل التنجـيس للمحـل لعـدم 

 .البلل فإذارفعناها فقد ذهب عني النجاسة وانتهى األمر
إذا كانت فيها رطوبة فقد تنجس املحل فإذا رفع جـرم النجاسـة فقـد زال عينهـا و

 .فحينئذ تتبع باملاء ليزول األثر
أما إذا كان عني النجاسة موجودا كـالبول أو الغـائط عـىل األرض ثـم ألقينـا عـىل 

تها ألننا حينام نلقـي النجاسة املاء القليل فالذي سيحصل هو تكثري للنجاسة ال إزال
ء عىل البول ستنترش النجاسة أي تتوسع البقعة النجسة، وكـذا إذا ألقيناهـا عـىل املا

الغائط فاملاء سيدفعه إىل بقعة أخرى لينجسها، وبام أن املحل مل يطهـر والنجاسـة ال 
 .تزال قائمة فاملاء املستعمل يف إزالتها سيصري نجسا هو اآلخر

 
 



 " ان تنبيه"
 

ِلنجاسة ويسمى بالغسالة قد ذكرنـا يف بـاب املـاء أنـه ملاء املستعمل يف إزالة اا: أوال ُ
يكون طاهرا برشطني أن تزول النجاسـة وأن ال يتغـري املـاء فـإذا فقـد رشط فاملـاء 

 .نجس
ال فرق يف نجاسة القي بني الصغري الذي مل يأكل الطعام وبـني الكبـري فالكـل : ثانيا

 . نجس وجيب غسله باملاء وال يكفي الرش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة باب النجاسات "
 

 .هي مستقذر يمنع صحة الصالة حيث ال مرخص : النجاسة 
 :والنجاسات هي 

 .البول  -١
 .الروث  -٢
 .الدم  -٣
 .القيح  -٤
 .القيء  -٥
 .املذي  -٦
 .الودي  -٧
 .اخلمر  -٨
 .النبيذ  -٩
  .الكلب واخلنزير وما تولد منهام أومن أحدمها -١٠
 .امليتة  -١١
 . ما ال يؤكل حلمه حليب -١٢

 :وهنا قواعد مهمة هي 
 . كل مائع خرج من السبيلني نجس إال املني فإنه طاهر -١
 . كل احليوانات طاهرة إال الكلب واخلنزير وما تولد منهام أو من أحدمها -٢
 . كل امليتات نجسة إال اآلدمي والسمك واجلراد -٣



 :وللنجاسة تقسيامت عدة ينبغي حفظها وهي 
ّمغلظة ،وخمففة ،ومتوسطة :  النجاسة  :أوال ّ . 

 .هي نجاسة الكلب واخلنزير وما تولد منهام أو من أحدمها : فاملغلظة 
 هي نجاسة بول الصبي الذي مل يأكل الطعام ومل يتجاوز عمره العامني : ّواملخففة 

 .هي باقي النجاسات : واملتوسطة 
 .النجاسة عينية ، وحكمية  : ثانيا

 . هي التي هلا جرم أو طعم أو لون أو ريح :فالعينية 
هي ما ليس هلا جرم وال طعم وال لون وال ريح ، كبول جف وانقطعت : واحلكمية 

 .أوصافه 
 .النجاسة نجاسة عني ، ونجاسة وصف  : ثالثا

 .فنجاسة العني هي النجاسات اإلثنتا عرش 
 .ّونجاسة الوصف هي الطاهرات إذا تنجست 

ّفو عنها ، وغري معفو عنها النجاسة مع : رابعا ّ. 
 .ّفالنجاسة املعفو عنها هي التي ال جيب غسلها ، أي أن اهللا سبحانه عفا عنها 

 :وهي أمران 
 . اليسري من الدم والقيح ، وضابط اليسري هو العرف -١
 . ميتة ال دم هلا يسيل ، كالنمل والذباب -٢

  . باقي النجاساتتي جيب غسلها وهيهي ال: والنجاسة غري املعفو عنها 
النجاسة إما أن تطهر بالغسل باملاء ، وإما أن تطهر باإلستحالة وهي انقالب العني و

 .من صفة إىل أخرى 



 .فإذا كانت النجاسة مغلظة فتطهر بغسل حملها سبع مرات إحداهن بالرتاب 
وإذا كانت النجاسة خمففة فتطهر بعرصها إذا كانت رطبة أو بجفافها ثم برش املـاء 

   .ليهاع
 .والرش هو تعميم املحل باملاء من غري أن يسيل 

وإذا كانت متوسطة فإن كانت عينية فال بد من زوال عني النجاسة ، مع زوال أثرها 
 .بالغسل باملاء فإن كفت غسلة واحدة فهو املطلوب وإن مل تطهر زيد عليها 

 .وإن كانت النجاسة حكمية فتطهر بغسلة واحدة 
 .حب وتثليث الغسل مست

 .والنجاسة ال تتقل إال مع وجود البلل 
ويشرتط يف الغسل أن يرد املاء عىل النجاسة إن كان املاء قيال فإن كان كثريا ال فـرق 

 .بني أن يرد أو يورد 
فهذا هو بيان كيفية تطهري النجاسات باملاء ، وأما الطهر باإلستحالة فبانقالب اخلمر 

 .خال برشط أن ال يضاف عليها أي يشء 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 النجاسات           

 
 

          زواهلا                          أقسامها                                عددها                   
             )١٢( 

 )متوسطة   – خمففة  –مغلظة (                                                         بول 
           )حكمية   –عينية (                      روث                                  

 )نجاسة وصف  –نجاسة عني (                                                       دم   
                     ) عنهاغري معفو  –معفو عنها (                          قيح                                             

 قيء 
 باالستحالة                                   باملاء                                               مذي                                             

اخلمر إذا ختللت(                                                                                                                                                 ودي
                             مخر                               

 مغلظة                            متوسطة                          خمففة                                                              نبيذ 
) تعرص أو جتف(                                        ) مرات٧تغسل (                      نزيراخلكلب وال                               

     ثم ترش                                             إحداهن بالرتاب                                                                      ميتة
             حليب ما ال يؤكل حلمه                               

    حكمية                              عينية                                                                                                                          
 )تغسل مرة واحدة (            ) تغسل حتى تزول النجاسة (                                                                   



 " خمططات فرعية "
 
 

 اسةالنج
 

                         

   جامدة                                                                مائعة                          

                                    
  فيهارطوبة               ليس فيهارطوبة                                         ترشهبا املحل أو نشفت             مل يترشهبا املحل ومل تنشف     

تطهر برفعها ثم صب املاء (           ) تطهر برفعها    (                         )تطهر بصب املاء بعد جتفيفها)               ( تطهر بصب املاء( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
وغـسل مجيـع األبـوال واألرواث ي خرج من السبيلني نجس إال املن* وكل مائع( 

 .الصبي الذي مل يأكل الطعام ، فإنه يطهر برش املاء عليه * إال بول* واجب
ومـا ال نفـس لـه * و ال يعفى عن يشء من النجاسات إال اليسري من الدم والقـيح 

   .ّسائلة إذا وقع يف اإلناء ومات فيه فإنه ال ينجسه
  .وان كله طاهر إال الكلب واخلنزير وما تولد منهام أو من أحدمهاواحلي

 .وامليتة كلها نجسة إال السمك واجلراد واآلدمي
  
 
 
 

................................................................................. 
ثـم ة اهرا كاخلرزة مثل إنسان بلع خـرزط كالبول والغائط والدم واملذي والودي أما غري املائع فقد يكون *

   .خرجت مع الرباز فهي متنجسة تغسل وترجع طاهرة
 . سواء أكان البول والروث من إنسان أو من حيوان يؤكل حلمه أو ال يؤكل فالكل نجس وجيب غسله *
غسله ،  ويضاف رشط آخر وهو أن ال يتجاوز عمر الصبي الذي مل يأكل الطعام العامني فإن جتاوز فيجب *

ولكـن خفـف يف طريقـة إزالتـه وليس طـاهرا وبول الصبي الذي مل يأكل الطعام ومل يتجاوز العامني نجس 
 .فالنجاسات تزول بالغسل إال بول الصبي فيزول بالرش أو بالغسل 

 . يف البدن والثوب ال يف املاء *
 .لدم  قوله وما ال نفس له سائلة أي ال دم له يسيل فاملراد بالنفس هنا هو ا*



 ويغـسل    بالرتاب*  ويغسل اإلناء من ولوغ الكلب واخلنزير سبع مرات إحداهن
 .عليه ، والثالثة أفضل * من سائر النجاسات مرة تأيت

 ) .ُ بنفسها طهرت ، وإن خللت بطرح يشء فيها مل تطهر    اخلمرةوإذا ختللت(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................... 

 .قال أحداهن باملاء ألنه ال يتعني رقم معني فممكن أن تكون الغسلة األوىل أو الثانية أو السابعة أو غريها * 
 . قوله تأيت عليه أي تغمره أي تعم املحل مع سيالن املاء *
 . أي صارت خال *
 .مثل اخلمر النبيذ إن ختلل طهر  اخلمرة أي اخلمر وهو املتخذ من عصري العنب ، و*

  



 " أسئلة الطالب "
 

 هل ميتة ما ال نفس له سائلة نجسة أو طاهرة ؟: ١س
نجسة وهي داخلة بقولنا وكل ميتة نجسة إال الـسمك واجلـراد واآلدمـي : اجلواب

ولكن مع نجاستها فهي معفو عنها إذا وقعت إذا وقعت يف اإلناء وماتـت فيـه فـال 
 .ها أهنا طاهرةيتوهم من العفو عن

 ما حكم العطور املخلوطة بالكحول النجسة؟: ٢س
نجسة فحيث أضيفت مع بعض ) ثانوليكحول اإل( إهنا نجسة ألن اخلمر : اجلواب

املواد نجستها فال حيل استعامهلا، وال تصح الصالة مع وجودها عىل بـدن أو ثـوب 
 .املصيل إال إذا غسلها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " مسائل نظرية "
 

  النجاسات؟عدد :١س
 ما هي أقسام النجاسة؟: ٢س
 كيف تزال النجاسات؟: ٣س

 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
 املذي والودي واخلمـر والنبيـذ والكلـب  والدم والقيحوهي البول والروث  النجاسات -١

 .ل حلمهواخلنزير، وامليتة وحليب ما ال يؤك
ـــي -٢ ـــسيامت ه ـــدة تق النجاســـة املغلظـــة، والنجاســـة املتوســـطة  : (  للنجاســـات ع

) ونجاسةالعني ونجاسة الوصف) ( والنجاسة العينية والنجاسة احلكمية) ( والنجاسةاملخففة
 ).والنجاسةاملعفو عنها، والنجاسة غري املعفو عنها( 
 . إن كانت مغلظة فتغسل سبع مرات إحداهن بالرتاب-٣
 .إن كانت خمففة فرتش بعد العرص أو اجلفافو

فإن كانت عينية فيزال عني النجاسة ثـم تغـسل باملـاء، وإن : وإن كانت متوسطة فلها حالتان
 .كانت حكمية فيكفي غسلها باملاء مرةواحدة



 " مسائل عملية "
 

 دخل شخص حقال لرتبية الدجاج فداس بقدميه احلافيتني عىل روث الـدجاج -١
 .ل ما أصابه ومل ؟ فهل جيب غس

 ّ تقيأ شخص عىل ثوب فصىل به فهل تصح صالته ومل ؟-٢
  ؟ أصيب شخص بجرح فخرج من اجلرح ماء أصفر فهل جيب غسل الثوب منه-٣
 عرص شخص بعض احلب الذي يف وجهه فخرج منه مـادة بيـضاء فهـل جيـب -٤

 غسلها ومل ؟
صـغرية فهـل يعيـد  صىل شخص وبعد أن أهنى صالته رأى يف ثيابـه بقعـة دم -٥

 صالته ومل ؟
  وقعت قطرة دم يف إناء فيه ماء قليل فهل ينجس املاء ومل ؟-٦

 
 
 

............................................................................... 
 . نعم جيب الغسل الن الروث نجس من مأكول اللحم وغري مأكوله -١
 .س  ال تصح صالته ألن القيء نج-٢
 هذا قيح وهو نجس ولكنه يعفى عنه يف البدن أو الثوب إذا كان قليال فال جيـب غـسله وإذا كـان كثـريا -٣

 .فيجب غسله واملرجع يف القلة والكثرة هو العرف 
  ألهنا كالقيح ولكن يعفى عنها ألهنا قليلة املادة نجسة ال جيب وإن كانت هذه -٤
 .يف الثوب أو البدن فال يعيد صالته  الدم نجس ولكن يعفى عن القليل منه -٥
 .  نعم ينجس املاء بقطرة الدم ألنه يعفى عن القليل من الدم والقيح يف الثوب والبدن ال يف املاء -٦



  وقعت قطرة مخر عىل ثوب فصىل الشخص بالثوب فهل تصح صالته ومل ؟-٧
  سقط ذباب يف ماء قليل فامت فيه فهل ينجس املاء ومل ؟-٨
 يل من حليب احلامر يف ماء قليل فهل ينجسه ومل ؟ سقط قل-٩
حتلم شخص وهو نائم فتلطخت ثيابه باملني فاغتسل ومل يغسل ثيابه وصىل  إ-١٠

 فيها فهل تصح صالته ومل ؟
  ؟ لعق الكلب ثوبا فغسله مرتني وزال األثر ثم صىل فيه فهل تصح صالته ومل-١١
بع مـرات إحـداهن  خنزير مبلل أصاب ثوب شخص فهـل جيـب غـسله سـ-١٢

 بالرتاب ومل ؟
  
 
 
 
 
 

............................................................................... 
 . ال تصح صالته ألنه ال يعفى عن اليسري من اخلمر -٧
 .نجسه  ال ينجس املاء ألن الذباب ال دم له يسيل فيعفى عنه حتى لو سقط يف املاء ومات فيه فإنه ال ي-٨
 . نعم ينجسه ألن حليب ما ال يؤكل حلمه نجس وال يعفى عنه -٩

 . نعم تصح صالته ألن املني ليس بنجس فال جيب غسله وإنام يستحب فقط -١٠
ّ ال تصح صالته ألن نجاسة الكلب مغلظة جيب غسلها ست مرات باملـاء اخلـالص ومـرة سـابعة باملـاء -١١

 .املخلوط بالرتاب 
 .ّنجاسة اخلنزير مغلظة فال بد من التسبيع  نعم جيب ألن -١٢



  نزا كلب عىل شاة فجاء اجلنني ولعق بدن شخص فكيف يطهره ؟-١٣
  خرج مني من كلب فوقع عىل ثوب فهل جيب غسله ومل ؟-١٤
  مات سمك داخل ماء قليل فهل ينجس املاء ومل ؟-١٥
  بال صبي رضيع عمره يومان عىل ثوب أمه فهل جيب غسله ومل ؟-١٦
  بالت صبية عمرها يوم واحد عىل ثوب أمها فهل جيب غسل الثوب ومل ؟-١٧
  أشهر وقد أكل قليال من الرز فهل جيب الغسل ومل ؟٨ بال صبي عمره -١٨

 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
   .الرتاب ألن املتولد من الكلب وحيوان طاهر يعترب نجساّ يطهره بالغسل سبع مرات إحداهن ب-١٣
ّ جيب غسله ألنه نجس نجاسة مغلظة فيغسل سبع مرات إحداهن بالرتاب فاملني من الكلب واخلنزيـر -١٤

 يستثنى من طهارة املني فاملني طاهر من اإلنسان واحليوان إال الكلب واخلنزير وما تولد منهام أو من أحدمها 
 .س املاء ألن السمك إذا مات ال ينجس  ال ينج-١٥
 . ال جيب غسله بل يعرص الثوب ثم يرش باملاء -١٦
  نعم جيب غسل الثوب ألن بول الصبية ليست نجاسة خمففة -١٧
 . نعم جيب الغسل ألنه يشرتط يف الرش أن يكون الصبي مل يأكل الطعام -١٨

 



 ملاء فهل يطهر ؟ وقع يشء من الغائط عىل ثوب فغسلناه مرة واحدة با-١٩
 وقع يشء مـن البـول عـىل أرض ثـم جفـت وزالـت أثارهـا بـسبب الـريح -٢٠

 والشمس فهل جيب غسلها مع أنه ال أثر هلا ؟
  عندنا مخر نجسة عرضناها عىل الشمس واهلواء فتخللت فهل طهرت ومل ؟-٢١
 عندنا عصري متر بعد مرور ثالثني يوما صار مخرا فأضـفنا عليـه بعـض اخلـل -٢٢
 خلل فهل طهر اخلمر ؟فت
فهـل جيـوز  ) اإليثـانول كحـول ( استعملت امرأة عطرا مشتمال عىل اخلمـر -٢٣
  ؟ذلك
 قطة عىل أرض ثم نشفت األرض بقوة الشمس وذهبـت الرائحـة بـأثر ت بال-٢٤

  الريح فهل جيوز الصالة عىل تلك البقعة ؟  
 

................................................................................... 
 إذا زالت عني النجاسة وزال أثرها من الطعم واللون والريح بغسلة واحدة فقد طهـرت وإن مل تكـف -١٩

 .الغسلة الواحدة فال بد من غسلة ثانية وثالثة حتى تذهب عني النجاسة ويزول األثر 
 .   ال الشمس و الريح ّ نعم جيب غسلها باملاء ألن املاء هو الذي يطهر النجاسات-٢٠
 نعم طهرت ألن اخلمر إذا ختللت فقد طهرت وال يرض عرضها عىل الشمس واهلـواء مـا دام مل يـضف -٢١

 .يشء عىل اخلمر 
 . ال يطهر ألن اخلمر نجسة فإذا أضفنا عليها اخلل تنجس اخلل هبا فصار الكل نجسا -٢٢
ما أصاهبا مـن الكحـول يف بـدهنا وثوهبـا حتـى  ال جيوز ذلك ألن اخلمر نجسة وجيب عليها أن تغسل -٢٣

 .تصح صالهتا 
 ال جيوز ألن الشمس والريح ال تطهر النجاسات وال يطهرها إال الغسل باملاء وبام أنه قـد ذهـب جـرم -٢٤

 . صارت نجاسة حكمية فيكفي غسلها مرة واحدة باملاء والتثليث مستحب فقدالنجاسة وأثرها 
  



 ه فكيف نطهرها؟ وقع بول عىل أرض فترشبت-٢٥
  وقع غائط عىل البالط فكيف نطهره ؟-٢٦
  بال شخص عىل البالط ونشف فكيف نطهره؟-٢٧
  وقع شعر ميتة يف الرتاب فكيف نطهرها؟-٢٨
 بال طفل صغري مل يأكل الطعام ومل يبلغ احلولني عىل البالط فكيف نطهر -٢٩

 ؟األرض
ىل النجاسة املاء فهل  وقع روث دجاج عىل البالط فجاءت إمرأة فسكبت ع-٣٠

 تطهر األرض؟
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
 . بصب املاء عليها-٢٥
 . نرفعه ثم نصب املاء عىل املحل-٢٦
 . نصب املاء عليه-٢٧
 .وجدت وجب املاء نرفع الشعر من الرتاب ويطهر بال ماء إن مل توجد رطوبة فإن -٢٨
 . نجفف األرض ثم نرش املاء-٢٩
 . التطهر ألن النجاسة مل يزل عينها فال بد من رفعها ثم غسل املحل باملاء-٣٠
  



 " باب احليض والنفاس واإلستحاضة "
 

 :خيرج من فرج املرأة ثالثة دماء هي 
 .الدةوالومن غري مرض هو الدم اخلارج من فرج املرأة : احليض : أوال 
 .هو الدم اخلارج من فرج املرأة بعد الوالدة  : النفاس: ثانيا 
 . بسبب املرض  من فرج املرأةهو الدم اخلارج: اإلستحاضة : ثالثا 

فالدم إن خرج بعد وضع اجلنني فهو نفاس وإن خرج بسبب نزيف ومرض فهـو 
 وإنام طبيعة املـرأة وخلقتهـا التـي مرض أو والدةاستحاضة وإن خرج ال بسبب 

 .خلقت عليها تقتيض ذلك فهو حيض 
استحاضـة ودم و كل ما تراه األنثى من الدماء غري دماء احليض والنفاس يـسمى 

  .فساد
  .بالطهري يأيت بعد أن ينتهي حيض املرأة ونفاسها ويسمى الوقت الذ

امرأة جاءها الدم ستة أيام ثم انقطع بقية الشهر ونظفـت ، فالـستة حـيض : مثال 
 .وبقية الشهر طهر 

 للمـرأة غالبـا وقـد ال ا أسود ويكون فيه حرارة ويسبب حرقة وأملـولون احليض
يـسبب حرقـة ولكـن يكون أسود بل قد يكون أمحر وقد ال تـصحبه حـرارة وال 

ويـسمى الـدم األسـود دمـا قويـا الغالب كام قلنا هو أن يكون أسود حارا مؤملـا 
  .واألمحر دما ضعيفا

 
 



 " فصل يف احليض "
 

 فال يمكن أن حتيض قبل تسع سنني قمريةأقل سن يمكن أن حتيض فيه األنثى هو 
ن أن يتقـدم ذلك ، نعم يمكن أن يتأخر احليض فيأيت يف العارشة أو ما بعـدها لكـ

ــغ تــسع ســنني فهــذا غــري ممكــن، فلــو رأت األنثــى دمــا يف  ويــأيت قبــل أن تبل
 . مثال فهو استحاضة وليس حيضا ونصفالثامنة

 فـاحليض للمـرأة وتصري األنثى بالغة خماطبة بالـرشائع والتكـاليف إذا حاضـت
   .عالمة من عالمات البلوغ

 .دقيقة  ) ٤٨( ساعات و  ) ٨( يوما و  ) ٣٥٤= ( لسنة القمرية وا
 :وإليك تقادير مهمة ملقدار احليض والطهر 

 .ساعة ) ٢٤(أقل زمن احليض يوم وليلة أي  •
 .أكثر زمن احليض مخسة عرش يوما  •
 .غالب احليض ستة أيام أو سبعة أيام  •
 .يوما ) ١٥(أقل طهر يفصل بني حيضتني  •
 .ال حد ألكثر الطهر فقد تستمر املرأة سنينا ال ترى دما  •
 . يوما ٢٤ يوما أو ٢٣لطهر غالب ا •

أيام لـزم ) ٧(أو ) ٦( ألن املرأة غالبا يأتيها الدم كل شهر فإذا كان غالب حيضها 
 .يوما بقية الشهر ) ٢٤(أو ) ٢٣( أن يكون غالب الطهر 

 
 



  :أمثلة مهمة
 لو رأت األنثى الدم قبل متام تسع سنني كأن رأته قبـل شـهر مـن بلـوغ تـسع -١

 .سنني قمرية  ) ٩( نه جاء قبل زمن اإلمكان وهو سنني فهو استحاضة أل
سـاعة ثـم طهـرت فهـو  ) ٢٣(  لو رأت الدم ألقل من يوم وليلة كـأن رأتـه -٢

 .ساعة  ) ٢٤(استحاضة ألنه ال يمكن أن يكون احليض أقل من 
يومـا فـاليوم  ) ١٧(  لو رأت املرأة الدم ألكثر من مخسة عرش يوما كـأن رأتـه -٣

ابع عرش استحاضة ألن أكثر احليض مخسة عرش يومـا فـام زاد السادس عرش والس
 .فهو استحاضة 

   أيـام) ٣( يومـا ثـم رأت الـدم ) ١٢( أيام ثم انقطع الـدم ) ٦(  لو رأت الدم -٤
األخرية حيضة ثانيـة ألن ) ٣( أيام وال يمكننا أن نجعل الـ  ) ٦( فهنا حيضها الـ 

 ) ١٢(  وهنا قد فـصل يوما ) ١٥ ( أقل طهر يفصل بني حيضتني: القاعدة تقول 
 .يوما فنجعل الثالثة األخرية استحاضة 

وبتقديرنا أقل الطهر بخمسة عرش يوما نستفيد أن الشهر الواحد ال يسع أكثر مـن 
ألنه لو رأت من بداية الشهر يوما وليلة حيضا ثم طهـرت مخـسة عـرش  ،حيضتني

من الشهر فلـو طهـرت مخـسة  ) ١٧(يوما ثم حاضت يوما وليلة فهي اآلن يف الـ 
 ١٥+ ١٧ = ١ +١٦= ١٥+١: عرش يوما ينتهي الشهر ويدخل الشهر التايل  أي  

  . يوما٣٢= 
 
 
 



 " تنبيه مهم "
 ، وهلذا تصيل وتصوم املستحاضة ألهنا تعترب طـاهرة ، وال اإلستحاضة من الطهر

 .تصيل وال تصوم احلائض وال النفساء 
 متاما نقية يوما وال حد ألكثره قد تكون املرأة فيه )١٥(بمعنى أن الطهر الذي أقله 

 .بحيث ال ترى دما  وقد ترى فيه دما فاسدا أي استحاضة 
  أيـام وانقطـع  ) ٣( يوما ثـم جاءهـا  ) ١٥( أيام دما ثم انقطع  ) ٣( رأت : مثال 

يومـا ١٥فهنا الثالثة األوىل حيضة والثالثة الثانية حيضة أخرى ألنه فصل بيـنهام 
 أقل الطهـر فـيمكن جعـل الـدم الثـاين حيـضا و الطهـر هنـا مل يـصحبه دم وهو

 .           استحاضة بل هو نقاء متاما 
أيام وانقطع  ) ٣( يوما ثم جاءها  ) ١٢( أيام دما ثم انقطع  ) ٣( رأت : مثال آخر 

فهنا الثالثة األوىل حيضة والثانية استحاضة ألنه قد فصل بـني الـدمني أقـل مـن 
              رش يومـا فـال يمكـن أن نجعـل الـدم الثـاين حيـضا فيكـون استحاضـة مخسة ع

) ١٢( يوما كلها طهـر  ) ١٥( و الطهر هنا قد صحبه دم استحاضة بمعنى أن الـ 
   .استحاضة ) ٣( نقاء و 

 .وهذه الثالثة الثانية ال متنع الصالة والصوم بخالف الثالثة األوىل فهي حيض 
 وإن كـان طـاهرةستحاضة ال تنايف الطهر فاملستحاضة هـي  هي أن اإلفاخلالصة

ينزل عليها الدم  فتصيل وتصوم ويأتيها زوجها ، بخالف احلائض والنفساء فكـل 
 . منهام غري طاهرتني 

 
 



 "ع احليض ّ فصل يف تقط"
 

 ثـم يعـود  قـصريةهنا مسألة حتدث كثرا وهي أن يأيت املرأة احليض ثم ينقطع فرتة
 كم يف هذه احلالة؟هو احلالدم فام 
ن الـدم يف مـدة احلـيض  النقـاء مـ": هنا قاعدة حتكم هذه املسألة وهي : اجلواب

 ."يعترب حيضا
 . يوما١٥ومدة احليض قد تقدمت أهنا 

 أيام، فهنا النقاء من الـدم يعتـرب ٤ أيام ثم انقطع يومني ثم عاد ٣ رأت الدم :مثال
وبـام أنـه مل يتجـاوز الـدم  يـصح، من احليض أي ما صلته املرأة فيه أو صـامته ال

  أيام ، ٩= ٤+٢+٣فحيضها جمموعه .والتقطع أكثر احليض فالكل حيضا
 أيـام ثـم ٤ أيـام ثـم جاءهـا الـدم أمحـر٤ أيام أسود ثم انقطع ٥رأت الدم : مثال

 ١٣= ٤+٤+٥طهرت، فهنا اجلميع حيضا ونقائها هو من احليض وحيـضها هـو 
  .يوما

  
 
 
 
 
 



 "ضة  فصل يف اإلستحا"
 

 :قبل أن نتكلم عىل اإلستحاضة نذكر قاعدتني مهمتني 
كل ما تراه املرأة من الدم من سن التاسعة وال يقل عن اليوم والليلة وال يزيـد  -١

يوما فهو دم حيض سواء أكان الكل قويا أم الكل ضعيفا أم بعضه  ) ١٥( عىل الـ 
   .قوي وبعضه ضعيف

يوما فهذا دم حيض جتلس فيه  ) ١٤( ها الدم سنة جاء ) ١٣( امرأة عمرها : مثال 
 .عن الصالة والصوم وال جيامعها زوجها 

أيام أمحر ثم  ) ٧( أيام أسود ، و  ) ٨( سنني جاءها الدم  ) ٩( امرأة عمرها : مثال 
 انقطع فام مقدار حيضها ؟

ا  سنني فام تراه من دم يصلح ألن نعده حيـض٩نقول بام أنه املرأة عمرها : اجلواب 
 .ألن هذا هو سن اإلمكان 

ً ، إذا الكل حيضا ، وال يرض أن الـدم ١٥ = ٧ + ٨ : ١٥وبام أن الدم ال يزيد عن 
   . يوما١٥ ما دام مل يتجاوز ،والثاين ضعيف لكونه أمحر، األول قوي لكونه أسود

يوما فأكثر طهرا نقيا ال ترى فيه  ) ١٥( كل دم فصل بينه وبني الدم الذي قبله  -٢
 .دم فهو حيض جديد أي 

      يومـا ثـم رأت الـدم ) ١٥( يوما ثم انقطع الـدم  ) ١٥( امرأة جاءها الدم : مثال 
أيام فهنا اخلمسة عرش األوىل حيضة والعرشة الثانية حيضة أخرى ألنه قد  ) ١٠( 

يوما فيكون طهـرا وقـد علمنـا أن أقـل  ) ١٥( فصل بينها وبني الدم الذي قبلها 
 .يوما  ) ١٥( ني هو الطهر بني حيضت



فإذا فهمت هاتني القاعدتني فقد آن األوان للكالم عىل اإلستحاضة فنطـرح هـذا 
 :السوآل ليتضح مقصودنا 

يوما فهـو حـيض فـامذا يكـون احلكـم إن  ) ١٥(  إن كل دم ال يتجاوز :أنتم قلتم
 يوما ؟  ) ١٥( جتاوز 

ة كالسادس عرش والسابع فهو استحاض ) ١٥( أما القدر الزائد عىل الـ : اجلواب 
، فقـد اخـتلط حيـضها  ) ١٥( إىل اليـوم  ) ١( عرش وأما البـاقي أي مـن اليـوم 

وإنام القوي منه هو احليض والـضعيف  وال نجعل البقية كله حيضاباستحاضتها 
 ) ٢٤( هو اإلستحاضة مادام القوي يصلح أن يكون حيضا بأن ال يكون أقل من 

 .ا يوم ) ١٥( ساعة وال أكثر من 
 ) ١٥( يوما ثم انقطع عنها الدم وطهرت ، فهنا الـ  ) ١٥( رأت املرأة الدم  : مثال

 .يوما كلها حيضا 
أمحـر فـامذا  ) ١٠( منه أسود و  ) ١٠( يوما  ) ٢٠( رأت امرأة الدم : آخر  : مثال
 تفعل ؟
 يوما  )١٥( األخرية استحاضة يقينا ألهنا زائدة عىل أكثر احليض والـ  ) ٥( هنا الـ 

الباقية قد اختلط احليض فيها باإلستحاضة فنجعل الدم القوي وهو األسود وهو 
أيام حيـضا جتلـس  ) ١٠( أيام حيضا واألمحر استحاضة فيكون احلاصل  ) ١٠( 

أيام استحاضة تعترب  ) ١٠( املرأة فيها عن الصالة والصوم وال جيامعها زوجها و 
 .طهرا تصيل وتصوم ويأتيها زوجها فيها 

 أمحر فامذا تفعل ؟  ) ٢٢( أسود و ) ٣( يوما منه  ) ٢٥( رأت امرأة الدم  : مثال



أيام والباقي استحاضة هذا اجلواب املخترص وإن شئت التفصيل ) ٣( هنا حيضها 
أيـام األخـرية  ) ١٠( يومـا فهـو استحاضـة فالــ  ) ١٥( ما زاد عىل الــ : فنقول 

 اختلط احليض فيها باإلستحاضة فنجعـل استحاضة بال اشتباه ، وأما الباقي فقد
الدم القوي وهو األسود حيضا والدم الضعيف وهـو األمحـر استحاضـة فيكـون 

 .يوما استحاضة  ) ٢٢( أيام حيضا و  ) ٣( النتيجة 
 أمحر فامذا تفعل ؟ ) ٢٥( منه أسود   و  ) ١٥( يوما  ) ٤٠( رأت امرأة الدم : مثال 

 . استحاضة يوما والباقي ) ١٥( هنا حيضها 
 :ولنذكر اآلن خالصة قواعد اإلستحاضة 

  .فهو استحاضة قل أو أكثر ) ٩( إذا جاء الدم قبل سن  -١
  .ساعة فهو استحاضة ) ٢٤( التاسعة وكان أقل من سن إذا جاء الدم يف  -٢
 ) ١٥( فالزائـد عـىل  ) ١٥( التاسـعة وكـان أكثـر مـن سـن إذا جاء الدم يف  -٣

   .لضعيف منه استحاضة والقوي حيض والباقي ا،استحاضة
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف كيفية ترك الصالة "
 

إذا رأت املرأة الدم فإهنا جتلس من فور رؤيته عن الصالة فـإن انقطـع ألقـل مـن 
 وتقيض الـصلوات التـي تركتهـا وال فتتوضأساعة فقد بان أنه استحاضة  ) ٢٤(

 .يلزمها الغسل 
يومـا فأقـل فكـل الـدم  ) ١٥( فإن انقطـع لــ وإذا استمر فتبقى تنتظر وال تصيل 

 عند انقطاعه وبعدما تغتسل ال تقـيض فتغتسلحيض ال فرق بني األسود واألمحر 
 .ألن احلائض ال تقيض الصالة بخالف املستحاضة فهي تقيض  ةالصال

 يف اليـوم  فتغتـسليوما ففقد بان أهنا مستحاضة  ) ١٥( وإذا استمر الدم وعرب الـ 
وال جتلس إذا استمر الدم بعد ذلك ألنه كله استحاضة أمـا األيـام السادس عرش 

فتنظر ما كان من دم قوي كأن يكون أسود فهـو حـيض فـال  ) ١٥( إىل  ) ١(من  
تقيض الصالة فيه ، وما كان من دم ضعيف كأن يكون أمحر فهو استحاضة فتقيض 

 . الصالة يف أيامه 
 فرتكت صالة الظهر والعرص واملغرب رأت الدم يف الساعة السابعة صباحا : مثال

 ) ٢٤( والعشاء وانقطع الدم وطهرت يف الساعة العارشة ليال فهنا الدم أقـل مـن 
 .ساعة فهي مستحاضة ، فتقيض صالة الظهر والعرص واملغرب والعشاء 

يوما وانقطـع  ) ١٣( رأت الدم فرتكت الصالة مبارشة واستمر نزول الدم  : مثال
 .قطاعه وال تقيض الصلوات ألهنا حائض فهنا تغتسل عند ان

 ) ١٩( رأت امرأة الدم فجلست عن الصالة مبارشة واسـتمر نـزول الـدم  : مثال
  أمحر فهنا تغتسل يف اليوم السادس عرش وتـصيل يف ) ١١( و  منه أسود ) ٨( يوما 



أيام السادس عرش إىل التاسع عرش رغم نزول الدم ألنه استحاضة وأما البقية من 
أيام ذات الدم األسود حيض فـال تقـيض  ) ٨( وم األول إىل اخلامس عرش فالـ الي

ذات الدم األمحر فاستحاضة ترجـع وتقـيض الـصلوات  ) ٧( صلواهتا ، وأما الـ 
 .التي تركتها يف تلك األيام يوما تلو يوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف النفاس "
 

 .ة بعد وضع الطفل قلنا إن النفاس هو الدم اخلارج من فرج املرأ
 : وهذه تقادير مهمة لضبط مسائل النفاس 

 .أقل النفاس حلظة أي دفعة صغرية من الدم ثم ينقطع  •
 . يوما ٦٠وأكثر النفاس  •
 . يوما ٤٠وغالب النفاس  •
 . أشهر ٦وأقل احلمل  •
 . سنني ٤وأكثره  •
 . أشهر ٩وغالب احلمل  •

 يعترب نفاسـا فقـد ينـزل الـدم ومعنى ذلك أن اقل دم ينزل عىل املرأة بعد الوالدة 
دفعة صغرية ال تستغرق أكثر من ثانيتني أو ثالث ثم ينقطـع فهـذا املقـدار يعتـرب 

 .نفاسا ثم إذا انقطع الدم فقد طهرت املرأة فعليها أن تغتسل وتصيل 
       يوما وقـد يكـون أقـل مثـل  ) ٤٠( وأما الغالب من أحوال النساء فهو أن يكون 

 .يوما  ) ٣٣( يوما أو ) ٢٤( 
فالزائـد عـىل الـستني  يومـا فـإذا اسـتمر نـزول الـدم ٦٠وأكثر النفاس زمنا هو 

  .استحاضة 
    أشهر والغالب من أحوال النـساء هـو٦وأما أقل زمن حلمل املرأة ووضعها فهو 

 فهذا أكثر زمن قد  سنني٤أشهر وقد حصلت حاالت نادرة استمر احلمل فيها  ٩
  . رصده العلامء ملدة احلمل



 " مسألة مهمة "
 

 كأن ينزل  قبل بلوغ أكثرهحيدث أحيانا أن ينزل عىل املرأة بعد الوالدة دم ثم ينقطع
 أيام ثم ينقطع ففي فرتة انقطاعه ماذا تفعـل املـرأة هـل ١٠عقب الوالدة ويستمر 

 تصيل وتصوم ويأتيها زوجها أو ال تفعل ألنه قد يعود الدم ؟
 وجب عليها أن تغتسل وتصيل وتـصوم إن كانـت إذا انقطع دم النفاس: اجلواب 

 .يف رمضان وجيوز للزوج أن جيامعها 
 :واإلنقطاع بني دم النفاس ينقسم إىل قسمني 

 ففي هذه احلالـة قـد انقطـع نفـاس يوما فأكثر ثم يعود ) ١٥( أن يبلغ النقاء  -١
 .هو دم حيض  ) ١٥( املرأة والدم العائد بعد الـ 

يوما ، ثم عـاد  ) ١٥( أيام ثم انقطع ملدة  ) ٣( م بعد الوالدة رأت امرأة الد: مثال 
 أيام فامذا تفعل ؟ ) ١٠( واستمر 

أيام وقد فصل بني النفـاس واحلـيض  ) ١٠( أيام وحيضها  ) ٣( اجلواب نفاسها 
أيام فهـو صـحيح ألنـه  ) ٣( طهر صحيح فحينئذ ما صلته املرأة وصامته بعد الـ 

 .وقع يف الطهر 
حتـسب  فالدم العائد من النفاس ويوما ثم يعود ) ١٥( لغ النقاء أقل من أن يب -٢

  .ااملدة مجيعها نفاس
أيـام  ) ١٠( يوما ، ثم عاد  ) ١٤( أيام ثم انقطع ملدة  ) ٣( رأت امرأة الدم : مثال 

 وانقطع متاما فامذا تفعل ؟



يوما مع الدم  ) ١٤( أيام مع النقاء وهو  ) ٣( أي الـ نفاسها كل تلك املدة اجلواب 
  يومـا ٢٧ = ١٠+١٤+ ٣أيـام فيكـون جممـوع نفاسـها هـو  ) ١٠( العائد وهـو 

وحينئذ تبينا أن الصالة والصوم واجلامع الذي حصل يف فرتة انقطـاع الـدم ، قـد 
وقع يف حال النفاس فهو غري صحيح فعليها أن تقيض الـصوم ولكـن ال تـأثم أو 

 .تعلم أنه سيعود يأثم الزوج عىل اجلامع ألهنا مل تكن 
واخلالصة هي أنه متى انقطع النفاس لزمها أن تصيل وتصوم وحل اجلامع فإن عاد 

 :فهنا حالتان 
يوما فأكثر فهنا نفاسها قد انقطع  ) ١٥( أن يعود بعد أن يستمر اإلنقطاع :  األوىل 

ّوهذا النقاء هو طهر وما بعده من الدم هو حيض وتبينا أن ما فعلته مـن عبـادات 
 .غريها وقع يف زمان الطهر فهو صحيح و

يوما فالكل نفاس أعني الـدم الـذي  ) ١٥( أن يعود قبل أن يبلغ النقاء : والثانية 
قبل اإلنقطاع ومدة اإلنقطاع والدم الذي بعد اإلنقطاع ، وتبينا أن مـا فعلتـه مـن 

 .عبادات وغريها مل يكن صحيحا ولكنها ال تأثم 
ملرأة بقطنة وتضعها عـىل فرجهـا فـإن خرجـت ملوثـة  هو أن تأيت اوعالمة النقاء

د ْبالدم فالدم ال يزال موجودا إذ أننـا ال نقـصد باسـتمراره أن ينـزل بقـوة بـل قـ
 . وإن خرجت القطنة غري ملوثة فقد حصل النقاء يضعف

يوما فقد تبينا أهنا مستحاضة فالزائد عىل الستني استحاضة  ) ٦٠( ومتى عرب الدم 
تني يوما قد اختلط النفاس فيها باإلستحاضة فحينئذ يكون حاهلـا بال اشتباه والس

 .كام قدمنا يف احلائض فام تراه من دم قوي هو نفاسها والضعيف استحاضة 
 .يوما ثم انقطع الدم ، فهنا كل الدم نفاس  ) ٦٠( رأت الدم : مثال 



رشة أيـام أمحر فهنا العـ ) ٣٠( و منها أسود ) ٤٠( يوما  ) ٧٠( رأت الدم  : مثال
يومـا قـد اخـتلط )   ٦٠( يوما والــ  ) ٦٠( األخرية استحاضة ألن أكثر النفاس 

استحاضـة فيكـون جممـوع  ) ٢٠( نفاس والــ  ) ٤٠( نفاسها باستحاضتها فالـ 
 .يوما عليها أن تقيض الصلوات التي مل تصلها  ) ٣٠( اإلستحاضة 

أمحر ، فهنا  ) ١٠( ا أسود ، و منه ) ٥٠( يوما ثم انقطع ،  ) ٦١( رأت الدم : مثال 
          اليوم الواحد الستني استحاضة بـال اشـتباه ، والبـاقي نجعـل القـوي منـه وهـو

عـىل املـرأة  أن تقـيض واستحاضـة  ) ١٠(  ، والضعيف وهو الـ انفاس ) ٥٠( لـ ا
 . الصلوات التي مل تصلها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل فيام حيرم عىل احلائض والنفساء "
 

 :رم باحليض والنفاس ثامنية أشياء هي حي
 . فال جيوز للحائض والنفساء الصالة وال تصح منهام الصالة -١
 .فال جيوز للحائض والنفساء الصوم وال يصح منهام الصوم -٢
 وجيوز أن ينظر إىل آيات القرآن ولو من احلفظ بدون مس للقرآن قراءة القرآن -٣

 .ويقرأها يف نفسه من  غري صوت
 .س املصحف ومحلهم -٤
 ، فـإن مل ختـف ألهنـا أحكمـت الـشد دخول املسجد إن خافت تلويثه بالـدم -٥

 كأن تدخل احلائض مـن بـاب يف املسجد فقط وجيوز املروروالبقاء فيحرم اللبث 
 .وخترج من آخر

  .الطواف بالبيت -٦
  .اجلامع -٧
زء من امرأته فال  بأن يمس الرجل ببرشته هذا اجلما بني الرسة والركبة  مبارشة-٨

حتـى ال جيـره  أو بفخذيه مادامت يف احليض أو النفـاس فمهجيوز سواء بيده أو ب
  .ذلك إىل اجلامع

 .فإن كانت مرتدية لثياهبا أي يوجد حائل يغطي ما بني الرسة والركبة فال إشكال 
  .واملرأة بعد احليض والنفاس جيب عليها الغسل وتقيض الصوم وال تقيض الصالة

 
 



 "فصل فيام حيرم عىل اجلنب  "
 

 :حيرم عىل اجلنب مخسة أشياء هي 
  .الصالة -١
  .قراءة القرآن -٢
  .مس املصحف ومحله -٣
  .الطواف -٤
 . ، وأما جمرد املرور فيجوز املكث يف املسجد -٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل فيام حيرم عىل املحدث حدثا أصغر "
 

 :حيرم عىل املحدث ثالثة أشياء هي 
  .لصالةا -١
  .مس املصحف ومحله -٢
  .الطواف -٣

وال جيوز مس املصحف ومحله سواء ملس غالف املصحف وجلده املحـيط بـه أو 
 ضواحلـائ  للمجنـب من خالل قطعة قامش وضعها عليه كل ذلك ال جيـوز محله

 .والنفساء واملحدث حدثا أصغر
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 " خالصة باب احليض "
 

 :دماء هي خيرج من فرج املرأة ثالثة 
 .من غري مرض أو والدةوهو اخلارج من فرج املرأة   : دم احليض -١
 .هو الدم اخلارج من فرج املرأة بعد الوالدة  : دم النفاس -٢
 .هو الدم اخلارج من فرج املرأة بسبب مرض ونزيف: دم اإلستحاضة  -٣

 .وكل دم تراه األنثى غري دم احليض والنفاس يسمى استحاضة ودم فساد 
 .ويسمى الوقت الذي يأيت بعد أن ينتهي حيض املرأة ونفاسها بالطهر 

 .ولون احليض أسود فيه حرارة وأمل غالبا 
سنني قمريـة ، وأقـل احلـيض يـوم  ) ٩( وأقل سن يمكن أن حتيض فيه املرأة هو 

 .وليلة ، وأكثره مخسة عرش يوما وغالبه ستة أو سبعة أيام 
 حد ألكثره ، وغالبه ثـالث وعـرشون أو أربـع وأقل الطهر مخسة عرش يوما ، وال

 .وعرشون يوما 
 .وكل دم ال يقل عن يوم وليلة وال يزيد عىل مخسة عرش يوما فهو دم حيض 

يوما فهي مـستحاضة فالزائـد استحاضـة بيقـني والبـاقي  ) ١٥( فإن جتاوز الدم 
 .القوي منه حيض والضعيف استحاضة 
لوضوء فقط ألن كل ما خرج من السبيلني واملستحاضة ال جيب عليها الغسل بل ا

 .ينقض الوضوء فتصيل وتصوم ويأتيها زوجها 
سـاعة  ) ٢٤( وإذا رأت املرأة الدم جلست من فور رؤيتها له فإن انقطع ألقل من 

 .فقد تبني هلا أنه استحاضة فتتوضأ وتقيض الصلوات التي تركتها 



 يوما فهو حـيض تغتـسل عنـد  )١٥( ساعة فأكثر ومل يتجاوز الـ  ) ٢٤( فإن بلغ 
 .انقطاعه وال تقيض الصالة وإنام تقيض الصوم إن جاءها الدم يف رمضان 

فقد بأن أهنا مستحاضة فتغتسل يف بداية اليـوم الـسادس  ) ١٥( وإذا عرب الدم الـ 
عرش وال جتلس عن الصالة وأما الباقي أعني من اليوم األول إىل اليـوم اخلـامس 

 والـدم الـضعيف استحاضـة فتقـيض صـلوات الـدم عرش فالدم القـوي حـيض
  .الضعيف

 .والنقاء يف مدة احليض يعترب حيضا
 .وأقل النفاس حلظة ، وأكثره ستون يوما ، وغالبه أربعون يوما 

 .وأقل احلمل ستة أشهر ، وأكثره أربع سنني ، وغالبه تسعة أشهر 
ند انقطاعـه وتـصيل يوما فتغتسل املرأة ع ) ٦٠( وإذا انقطع دم النفاس ألقل من 

 .وتصوم وللزوج أن جيامعها 
يومـا فـأكثر فالـدم العائـد  ) ١٥( فإن عاد الدم مرة أخرى وكان زمـن انقطاعـه 

 .حيض ال نفاس ونفاسها قد انتهى حينام انقطع الدم 
يوما فاجلميع نفاس أعني الدم الذي قبـل  ) ١٥( وإذا كان زمن اإلنقطاع أقل من 

ع والدم العائد بعـد اإلنقطـاع ، وتبـني أن مـا فعلتـه مـن اإلنقطاع وفرتة اإلنقطا
العبادات مل يقع صحيحا بل وقع يف وقت النفـاس وال إثـم عليهـا وال إثـم عـىل 

 .الزوج يف مجاعها ألنه حينام انقطع فإن الغالب عليه أن ال يعود 
ة يوما فقد تبينا أهنا مستحاضة فالزائد عىل الستني استحاض ) ٦٠( ومتى عرب الدم 

بال اشتباه والستني يوما قد اختلط النفاس فيها باإلستحاضة فحينئذ يكون حاهلـا 
 .كام قدمنا يف احلائض فام تراه من دم قوي هو نفاسها والضعيف استحاضة 



هو أن تأيت املرأة بقطنة وتضعها عىل فرجها فإن يف احليض والنفاس وعالمة النقاء 
 إذ أننا ال نقـصد باسـتمراره أن ينـزل خرجت ملوثة بالدم فالدم ال يزال موجودا

 .بقوة بل قد يضعف وإن خرجت القطنة غري ملوثة فقد حصل النقاء 
 :وحيرم عىل احلائض والنفاس ثامنية أشياء 

الصالة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، ومس املصحف ومحله ، ودخـول املـسجد إن 
للبث يف املسجد فقط خافت تلويثه بالدم فإن مل ختف ألهنا أحكمت الشد فيحرم ا

 .وجيوز املرور ، والطواف بالبيت ، واجلامع  واإلستمتاع بام بني الرسة والركبة 
 :وحيرم عىل اجلنب مخسة أشياء هي 

الصالة ، وقراءة القرآن ، ومس املصحف ومحله  والطواف ، واملكـث يف املـسجد 
 .وأما جمرد املرور فيجوز 

 :وحيرم عىل غري املتوضئ ثالثة أشياء 
 .الصالة ، ومس املصحف ومحله ، والطواف 

 
 
 
 
 
 
 
 



  " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 دم األنثى

 
 

  سنني٩     إذا بلغت        سنني               ٩  إذا مل تبلغ                     
                                                                                                                            )  استحاضة ودم فساد(                   

 

 ة   دنزل بعد وال                              مل ينزل بعد والدة                                                                                                  
                                                                        

 

  مل يتجاوز الستني                                    اوز الدم الستني     جت            ساعة   ) ٢٤(   مل يبلغ       ساعة فأكثر   ) ٢٤(   بلغ                   
)     نفاس (        )     اختلط  نفاسها باستحاضتها(                )استحاضة (                                                                                               

   فالزائد عىل الستني استحاضة                                                                                                
 اضةنفاس والضعيف استحمنه والباقي القوي                             )١٥(    جتاوز الدم            )       ١٥( مل يتجاوز الدم               

             )اختلط  حيضها باستحاضتها (                                 )حيض (                 
 استحاضة    ) ١٥( فالزائد عىل الــ                                                            

 ي حيض والضعيف استحاضةوالباقي القو                                                   



 " املخططات الفرعية "
 

 الفرق بني احليض والنفاس واالستحاضة
 

 احليض
 خيرج بسبب اخللقة

 النفاس
 خيرج بسبب الوالدة

 االستحاضة
 خيرج بسبب املرض

 يوجب الوضوء يوجب الغسل يوجب الغسل
  والصومحيرم به الصالةال  حيرم به الصالة والصوم حيرم به الصالة والصوم
 جيوز معه اجلامع ال جيوز معه اجلامع ال جيوز معه اجلامع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                         
 .دم احليض والنفاس واإلستحاضة : وخيرج من الفرج ثالثة دماء 

 من غري سبب الوالدة * بيل الصحةفاحليض هو الدم اخلارج من فرج املرأة عىل س
 *.لذاع * ولونه أسود حمتدم

 .هو الدم اخلارج عقب الوالدة : والنفاس 
 . احليض والنفاس * هو الدم اخلارج يف غري أيام: واإلستحاضة 

 .وأقل احليض يوم وليلة ، وأكثره مخسة عرش يوما وغالبه ست أو سبع 
 .ه أربعون يوما وأقل النفاس حلظة وأكثره ستون يوما وغالب

 .وأقل الطهر بني احليضتني مخسة عرش يوما وال حد ألكثره 
 
 
 
 

............................................................................... 
 .أي ليس بسبب مرض ونزيف * 
 .أي فيه حرارة * 
كون غري كذلك كأن يكون أمحـر وبـال أي مؤمل ، ثم إن قوله أسود حمتدم لذاع هو بحسب الغالب وقد ي* 

 .حرقة 
كأن يكون بعد اخلمسة عرش يوما فإنه ال يصلح أن يكون حيضا أو بعد الستني يومـا فإنـه ال يـصلح أن * 

 يكون نفاسا ، وكل ما ليس حيضا وال نفاسا فهو استحاضة 



 * .وأقل زمن حتيض فيه املرة تسع سنني
 .وغالبه تسعة أشهر وأقل احلمل ستة أشهر وأكثره أربع سنني 

الـصالة والـصوم وقـراءة القـرآن ومـس : وحيرم باحليض والنفاس ثامنية أشـياء 
واإلسـتمتاع بـام بـني * والطـواف والـوطء* ودخول املسجد* املصحف ومحله
 * .الرسة والركبة

الصالة وقـراءة القـرآن ومـس املـصحف ومحلـه : وحيرم عىل اجلنب مخسة أشياء 
 .سجد يف امل* والطواف واللبث

 ) .الصالة والطواف ومس املصحف ومحله : وحيرم عىل املحدث ثالثة أشياء 
  

 
 
 

 
 

............................................................................... 
 . دقيقة ٤٨ ساعات و٨ يوما و٣٥٤تسع سنني قمرية والسنة القمرية * 
 .قطعة قامش توضع عليه ولو كان بغالف املصحف أو من خالل * 
 .إن خافت تلويثه فإن مل ختف جاز هلا املرور دون املكث * 
 .أي اجلامع * 
 .إال إذا وضعت ثوبا فيجوز اإلستمتاع لعدم املبارشة * 
 .                          أما املرور فيجوز * 

 



 " أسئلة الطالب "
 

 فاألسـود حـيض واألمحـر قلتم إن املستحاضة إذا رأت دما أسود ودما أمحر: س
 استحاضة فامالفرق بيناألسود واألمحر كي خيتلف احلكم؟

واملقـصود هـو القـوي والـضعيف  ذكرنا األسود واألمحر كمثـال نحن: اجلواب
فنجعل القوي حيضا والضعيف استحاضة ألن الغالب أن يكون دم احليض قويا 

 . ودم االستحاضة ضعيفا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " مسائل نظرية "
 

  الطهر؟- االستحاضة – النفاس -احليض : ّ عرف ماييل:١س
  اذكر مدة كل من احليض والطهر والنفاس واحلمل؟: ٢س
  االستحاضة؟مصاديق أذكر -٣س
 ماذا تفعل األنثى إذا اختلط حيضها باستحاضتها؟: ٤س
 ماذا تفعل األنثى إذا انقطع نفاسها ثم عاد؟: ٥س
  
  
  

............................................................................... 
الدم اخلارج من فرج املرأة عىل سبيل الصحة من غري سبب الوالدة،والنفـاس :  احليض-١

الـدم اخلـارج يف غـري أيـام احلـيض والنفـاس، :الدم اخلارج عقب الوالدة، واالستحاضـة
 .هو انتهاء احليض والنفاس: والطهر
ة، وأكثره مخسةعرش يوما، وغالبه ستة أو سبعة أيام، وأقـل الطهـر  أقل احليض يوم وليل-٢

مخسة عرش يوماوالحد ألكثره، وأقل النفاس حلظة وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما، 
 .وأقل احلمل ستةأشهر وأكثره أربع سنني، وغالبه تسعة أشهر

قل من يوم وليلة فهو  أل كل ماتراه األنثى قبل سن احليض فهو استحاضة، كل دم انقطع-٣
استحاضة، كل دم جاوز أكثر احليض فهـو استحاضـة، كـل دم جـاوز أكثـر النفـاس فهـو 

 .استحاضة
 . جتعل القوي حيضا  والضعيف استحاضة-٤
 إن كان االنقطاع مخسة عرش يوما فأكثر فقد انقطع نفاسها، وإن كان أقل فهذا االنقطـاع -٥

 .من النفاس ومل تطهر بعد من النفاس



 " مسائل عملية "
 

  فتاة عمرها عرش سنني رأت الدم مخسة أيام فام هذا الدم وماذا عليها ؟ -١
  فتاة عمرها ثامين سنني رأت الدم مخسة عرش يوما فام هذا الدم وماذا عليها ؟-٢
فـام هـذا الـدم ومـاذا ثم طهرت  ساعة ٢٣ فتاة عمرها تسع سنني رأت الدم -٣

 عليها ؟ 
 يوما ثم جاءها الدم يوما واحدا وانقطع ١٤ أيام ثم طهرت ٥ امرأة رأت الدم -٤

 فام هذا الدم األول وما هذا الدم الثاين وماذا عليها أن تفعل يف الدمني ؟
  أيام منه أسود والباقي دم امحر فامذا تفعل ؟  ٥ يوما ١٦ امرأة رأت الدم -٥
    أمحر فامذا تفعل ؟٨ منه أسود و١٠ يوما ١٨ امرأة رأت الدم -٦

............................................................................... 
 هذا دم حيض وعليها ترك الصالة والصوم والطواف وغري ذلك من املحرمات الثامنية وجيـب عليهـا -١

 .الغسل عند انقطاعه 
لتـسع سـنني نثى من الـدماء قبـل ا هذا دم استحاضة ال يمنع شيئا مما يمنعه احليض ألن كل ما تراه األ-٢

 .فهو استحاضة ودم فساد
ساعة فـإن كـان أقـل فهـو  ) ٢٤(   هذا دم استحاضة ال يمنع شيئا مما يمنعه احليض ألن أقل احليض -٣

 .استحاضة 
 الدم األول دم حيض يمنع الصالة والصوم وغريمها والدم الثاين استحاضة ال يمنـع شـيئا ممـا يمنعـه -٤

 يوما فـال يمكـن عـد ١٥ يوما وأقل طهر يفصل بني حيضتني ١٤هر الفاصل بني الدمني احليض ألن الط
 .الدم الثاين حيضا فنعده استحاضة 

 . أيام والباقي استحاضة ٥ هذه مستحاضة حيضها -٥
 يومـا فهـي مـستحاضة ١٥ أيام ألنه متى جتاوز الدم ٨ أيام واستحاضتها ١٠ هذه مستحاضة حيضها -٦

 .ي فهو حيض وما كان من دم ضعيف فهو استحاضة فام كان من دم قو



  يوما أمحر وانقطع فام هذا الدم وماذا عليها أن تفعل  ؟ ١٥ امرأة رأت الدم -٧
 منه أمحر فام هذا الدم وماذا عليها أن ٧ منه أسود و٨ يوما ١٥ امرأة رأت الدم -٨

 تفعل ؟
 ذا عليها أن تفعل ؟ أسود والباقي أمحر فام١٥ يوما منه ٥٥ امرأة رأت الدم -٩
 أمحر فمتى جتلس عن الصالة ومتى ٣ أسود و١٤ يوما ١٧ امرأة جاءها الدم -١٠

 تغتسل وتصيل ؟
 امرأة وضعت محلها ثم جاءها الدم حلظات وانقطـع فـام هـذا الـدم ومـاذا -١١

  ؟عليها
  يوما وطهرت فامذا عليها ؟٢٥ امرأة وضعت محلها فجاءها الدم -١٢

............................................................................... 
 .يوما فهو حيض سواء أكان قويا أم ضعيفا  ) ١٥(  هذا الدم حيض ألن كل دم ال يتجاوز الـ -٧
أم  يوما فيجعل كله حيضا سواء أكان كله قويا  ) ١٥(  هذا الدم حيض ألن جمموع الدم ال يتجاوز الـ -٨

 . بعضه قوي وبعضه ضعيف ضعيفا أمكله 
 يوما والباقي استحاضة ومعلوم أهنا يف زمـن احلـيض ال ١٥ هذه مستحاضة حيضها الدم القوي وهو -٩

تصيل وال تصوم وتغتسل عند انقطاع احليض وال جيب عىل املستحاضة غسل وعليهـا أن تـصيل وتـصوم 
 .وهلا أن تقرأ القرآن 

الدم فال تـصيل ثـم تغتـسل يف بدايـة اليـوم الـسادس عـرش  جتلس عن الدم من أول حلظة ترى فيها -١٠
 يوما وهـو مقـدار ١٤وتصيل السادس عرش والسابع عرش وتقيض صالة اليوم اخلامس عرش ألن حيضها 

 .  أيام مقدار الدم األمحر ٣الدم األسود واستحاضتها 
 . هذا الدم دم نفاس وعليها أن تغتسل بعده -١١
غتسل عند انقطاعه وعليها أن جتتنب يف تلك املدة الصالة والصوم وسـائر  هذا دم نفاس وعليها أن ت-١٢

 .املحرمات الثامنية 
  



  يوما فام هذا الدم وماذا تفعل ؟٦٥ امرأة وضعت محلها فجاءها الدم -١٣
  يوما فام هذا الدم وماذا تفعل ؟٨٠ امرأة وضعت محلها فجاءها الدم -١٤
  يوما فام هذا الدم وماذا تفعل ؟٦٠ امرأة وضعت محلها فجاءها الدم -١٥
 يوما ثم جاءها ١٢ أيام ثم انقطع الدم ١٠ امرأة وضعت محلها فجاءها الدم -١٦

  يوما وطهرت فام هذا الدم وما ذا تفعل يف فرتة اإلنقطاع ؟٢٠الدم 
 يوما ثـم ١٥ يوما ثم انقطع الدم عنها ١٢ امرأة وضعت محلها فجاءها الدم -١٧

 م وطهرت فام هذا الدم وما ذا تفعل يف فرتة اإلنقطاع ؟  أيا١٠جاءها الدم 
 
 
 

................................................................................ 
 هذه املرأة مستحاضة فالزائد عىل الستني استحاضة يقينا والباقي قد اختلط النفاس فيه باإلستحاضة -١٣

 . الدم القوي واستحاضتك مقدار الدم الضعيف فنقول هلا نفاسك هو مقدار
 هذه املرأة مستحاضة فالزائد عىل الستني استحاضة يقينا والباقي قد اختلط النفاس فيه باإلستحاضة -١٤

 .فنقول هلا نفاسك هو مقدار الدم القوي واستحاضتك مقدار الدم الضعيف 
امع وسائر املحرمات الثامنية وتغتـسل عنـد  هذا الدم كله نفاس فتمتنع معه عن الصالة والصوم واجل-١٥

 .انقطاعه وتصيل وال تقيض الصلوات السابقة ألن النفساء ال تقيض الصالة 
 يوما هذا هو مقدار نفاسها ألنـه ٤٢= ٢٠+١٢+ ١٠ هذا الدم كله مع أيام اإلنقطاع يعترب نفاسا أي -١٦

 يومـا فهـي تغتـسل وتـصيل وتـصوم ويأتيهـا ١٢ـ  يوما ، وأما يف فرتة االنقطاع أي يف ال١٥مل يبلغ النقاء 
 .زوجها ألهنا ال تدري أ سيعود أم ال فإذا عاد الدم تبني أن ما فعلته من العبادات غري صحيح وال تأثم 

 الدم األول هو دم نفاس والدم الثاين هو دم حيض وفرتة اإلنقطـاع هـي طهـر صـحيح فـصل بـني -١٧ 
 يوما أي يمكن جعلهـا طهـرا ، ويف فـرتة اإلنقطـاع تـصيل ١٥تبلغ النفاس واحليض ، ألن فرتة اإلنقطاع 

 .وتصوم وما فعلته كله صحيح ألنه وقع يف طهر 



 ١٤ يوما ثم جاءها ١٣ يوما ثم انقطع ٢٠ امرأة وضعت محلها فجاءها الدم -١٨
 يوما ثم طهرت فام هذا الدم وما ذا تفعل يف فرتة اإلنقطاع ؟

 يوما ثم جاءها الدم ١٧ يوما ثم انقطع ١٣لدم  امرأة وضعت محلها فجاءها ا-١٩
  يوما فام هذا الدم وما ذا تفعل يف فرتة اإلنقطاع ؟١٥
 أيام ثـم طهـرت فهـل جيـوز هلـا يف فـرتة الـدم محـل ١٠ امرأة جاءها الدم -٢٠

 املصحف لنقله من مكان إىل آخر ؟
جيوز هلا  أيام بصورة غزيرة ومل تكن أحكمت الشد فهل ٨ امرأة جاءها الدم -٢١

 جمرد املرور يف املسجد ؟
 يوما ثم جاءها الدم يوما واحدا فهل ١٣ أيام ثم طهرت ٤ امرأة جاءها الدم -٢٢

 جيوز هلا يف الدم الثاين أن تقرأ القرآن ومل ؟
................................................................................ 

 يومــا فيكــون نفاســها ١٥ اإلنقطــاع نفــاس ألن انقطــاع الــدم أقـل مــن  هـذا الــدم كلــه مــع فـرتة-١٨
 يوما فهي تغتـسل وتـصيل وتـصوم ويأتيهـا ١٣ يوما وأما يف فرتة االنقطاع أي يف الـ ٤٧= ١٤+١٣+٢٠

 .زوجها ألهنا ال تدري أ سيعود أم ال فإذا عاد الدم تبني أن ما فعلته من العبادات غري صحيح وال تأثم 
ول هو دم نفاس والدم الثاين هو دم حيض وفـرتة اإلنقطـاع هـي طهـر صـحيح فـصل بـني  الدم األ-١٩

 يوما أي يمكن جعلهـا طهـرا ، ويف فـرتة اإلنقطـاع تـصيل ١٧النفاس واحليض ، ألن فرتة اإلنقطاع تبلغ 
 .وتصوم وما فعلته كله صحيح ألنه وقع يف طهر 

 .ال للمحدث محل املصحف ومسه  ال جيوز ألهنا حائض وال جيوز للحائض وال للجنب و-٢٠
 ال جيوز هلا ألن احلائض والنفساء إذا مل تكن أحكمت الـشد فيحـرم علـيهام دخـول املـسجد خمافـة -٢١ 

  .تلويثه فإن أحكمت الشد جاز املرور وال يصح املكث والبقاء
ينـه وبـني احليـضة  نعم جيوز هلا يف الدم الثاين أن تقرأ القرآن ألن هذا الدم دم استحاضة ألنه فـصل ب-٢٢

 يوما فنجعل الدم الثاين من الطهر واإلستحاضة حدث أصغر فال حتمـل املـصحف وال ١٥األوىل أقل من 
 .متسه ولكن جيوز أن تقرأ القرآن حاهلا كحال غري املتوضئ 



 يوما فهل جيوز لزوجها أن يستمتع بـام بـني الـرسة ٤٠ امرأة جاءها النفاس -٢٣
 النفاس ومل ؟والركبة بال حائل يف فرتة 

  رجل أجنب فهل جيوز له أن يمكث يف املسجد ؟-٢٤
  شخص مل يتوضأ وذهب يطوف بالبيت فهل جيوز له ذلك ؟٢٥
يوما ثم نـزل عليهـا قطـرات مـن دم  أيام ثم طهرت ٧ امرأة جاءها احليض -٢٦

 استمرت يوما واحدا ثم انقطع فامذا تفعل؟
  أيام فامذا تفعل ؟٣ ثم عاد الدمومنيي ت أيام ثم طهر٣امرأة جاءها احليض -٢٧

 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 
 ال جيوز للزوج أن يمس ما بني الرسة والركبة بال حائل أي يمس البرشة أما لو كانت مرتدية لثياهبـا -٢٣

 .فال إشكال حينئذ 
 .مكث يف املسجد أما جمرد املرور فيه فيجوز  ال جيوز للجنب أن ي-٢٤
 . ال جيوز الطواف بالبيت بال وضوء -٢٥
 .أيام٩من احليض أيضا فحيضتها   تعترب تلك القطرات حيضا والنقاء الذي حصل-٢٦
 .  أيام٨ الكل حيض فحيضتها -٢٧



 " عقد جامع ألبواب الطهارة "
 

 .لثواب فعل تستباح به الصالة أو فعل ملجرد ا : الطهارة
 .وهلا وسائل ومقاصد 

 .ّ األسباب واآلالت التي حتصل الطهارة بالوسائلونعني 
 .هي األشياء التي تبتغى بفعل تلك األسباب باملقاصد ونعني 

كاملاء فإنه وسيلة لتحصيل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فتكون هذه مقاصـد 
 .واملاء وسيلة هلا 

 :ووسائل الطهارة أربع هي 
  .اءامل -١
 .الرتاب  -٢
 .الدابغ  -٣
  .احلجر -٤

 .فاملاء وسيلة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة 
 .والرتاب وسيلة للتيمم 

 .والدابغ وسيلة لتطهري جلود امليتة
 .وسيلة لتطهري الفرج يف االستنجاءواحلجر 
   ويكـون بالـدابغ يف جلـود امليتـة فقـط ،لصـالة النجاسة يكون باملاء وهو األفإز
 .كون باحلجر يف االستنجاء فقط وي



 فاملاء وسيلة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة ، واآلنيـة اآلنيةواملاء له وسيلة هي 
 ألن املاء غالبا ما يكون بإناء فيحتـاج إىل بيانـه مـن حيـث الطهـارة ،وسيلة للامء

وعدمها أي هل يصلح هذا اإلناء للتطهر من مائـه ، أوال يـصلح وتـسمى اآلنيـة 
  .لة الوسيلةبوسي

 :أربعة أيضاوأما املقاصد فهي 
 .الوضوء -١
 . الغسل-٢
 . التيمم-٣
 . إزالة النجاسة-٤

 :وإذا أردنا أن نحيص ما ذكره املصنف من عناوين فسنجدها كالتايل
 -  نواقض الوضوء- االستنجاء- الوضوء- السواك- األواين- جلود امليتة-املاء( 

 - املسح عـىل اخلفـني-الت املسنونة اإلغتسا- فرائض الغسل-موجبات الغسل
 ). احليض-النجاساتإزالة  -التيمم

،وجلود امليتة يذكر معهـا الـدبغ الـذي هـو فاملاء هو الوسيلة الرئيسية يف الطهارة
وسيلة من وسائل الطهارة، وأما الرتاب فقد ذكر عنـد التـيمم، واحلجـر ذكـر يف 

 .االستنجاء
 .واألواين هي وسيلة الوسيلة

 .رجعه إىل املقصد األول وهو الوضوء ألن السواك من سننهوالسواك ن
 .والوضوء هو أول مقاصد الطهارة



واالستنجاء يدخل يف املقصد الرابع وهو إزالة النجاسة ألنه إزالـة النجاسـة عـن 
 .حمل خمصوص وهو الفرج

 .ونواقض الوضوء نرجعه إىل الوضوء ألن للوضوء فروض سنن ومبطالت
فرائضه واالغتساالت املسنونة فكلهـا ترجـع إىل مقـصد وأما موجبات الغسل و

 .واحد وهو الغسل
وأما املسح عىل اخلفني فهو راجع إىل الوضوء، ألن مـن فـروض الوضـوء غـسل 

 .الرجلني وهنالك بديل عنه وهواملسح عىل اخلفني
 .والتيمم هو املقصد الثالث للطهارة

 .وإزالة النجاسات هي املقصد الرابع للطهارة
ض يرجع إىل الغسل ألن احليض هو أحـد موجبـات الغـسل الـستة، وإنـام واحلي

 .ذكروه يف اآلخر لطول الكالم عليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 املخطط الرئييس 

 
 الطهارة

 
 

    مقاصد                                                            وسائل                   
    

     التيمم     إزالة النجاسة     الغسل     الوضوء        احلجر     الدابغ                     املاء     الرتاب                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " املسائل غري املعتمدة يف متن الغاية "
 

 كراهــة )وال يــستقبل الــشمس وال يــستدبرمها  ( يف بــاب االســتنجاء  قولــه -١
 اسـتدبار جيـوز أنـه واملعتمـدستقبال معتمدة وكراهة االستدبار غـري معتمـدة اال

 .الشمس والقمر بال كراهة 
ُّعد إزالة النجاسـة ) وإزالة النجاسة إن كانت عىل بدنه (  قوله يف باب الغسل -٢

 أنه يكفـي غـسلة واحـدة للنجاسـة ولرفـع عتمدفرضا يف الغسل غري معتمد وامل
 . احلدث 
 أنه ال يستحب عتمد غري معتمد وامل)وللمبيت بمزدلفة (  باب الغسل  قوله يف-٣

 .  الغسل للمبيت بمزدلفة 
 أنه ال يستحب الغسل عتمد غري معتمد وامل)وللطواف (  قوله يف باب الغسل -٤

 .للطواف ويكفي الوضوء 
 .واحلمد هللا رب العاملني 
                                        

 
 
 
 
 
 



 "فهرس  ال"
 

 
                       الصفحة                                                  العنوان                            

 

      ٢..   ................................................................باب املياه 
 ٤٠.........    .......................................................باب امليتة 

 ٥٧...........     ....................................................باب اآلنية 
 ٧٠  ............ .................................................باب السواك 
 ٨٠...........    .................................................باب الوضوء 

 ١٠٦..........   ...............................................باب االستنجاء 
 ١٢٦..........   .........................................باب نواقض الوضوء 

  ١٤١..........   ...................................................باب الغسل 
 ١٦٧..........    ........................................املسح عىل اخلفني باب 

 ١٩٣..........    ...................................................باب التيمم 
 ٢٢٦.......    .................................................باب النجاسات 

 ٢٤٧.......   .....................................................باب احليض 
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���Γϼμϟ�ΏΎΘϛ���

��

Γϼμϟ�Δϐϟ����˯ΎϋΪϟ���

Ύϋήѧѧѧѧηϭ�����ήϴΒϜΘϟΎѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧΤΘΘϔϣ�ϝΎѧѧѧѧόϓϭ�ϝϮѧѧѧѧϗ�ΕΫ�ΓΩΎѧѧѧѧΒϋ

�ϢϴϠδΘϟΎΑ�ΔϤΘΘΨϣ���

ϭ�ѧѧοϭήϔϤϟ�ΕϮϠμѧѧϟΔ���ϲѧѧϫ�β˲ѧѧϤΧ�ΔѧѧϠϴϟϭ�ϡϮѧѧϳ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�����

�˯Ύθόϟϭ�ΏήϐϤϟϭ�ήμόϟϭ�ήϬψϟ�Γϼλ�Βμϟ�ϭ���

���������������ϚѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϬϠόϓ�ΐѧΠϳ�ΎѧϬΑ�ιΎΧ�Ζϗϭ�Γϼλ�ϞϜϟϭ��ΖѧϗϮϟ

�ΎϬϟ�ΩΪΤϤϟ���
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��
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���Γϼμϟ�ΖϴϗϮϣ�ΏΎΑ���

��

�ΎѧѧѧϬΘϗϭ�ϝϭ�ήѧѧѧϬψϟ�ΓϼѧѧѧλΖѧѧѧϟί�Ϋ·�ςѧѧѧγϭ�Ϧѧѧѧϋ�βϤθѧѧѧϟ�

������ΎѧϬΘϗϭ�ήΧϭ�ˬ�˯ΎϤδϟ�������������ήѧϴϏ�ϪѧϠΜϣ�˯ϲѧη�Ϟѧϛ�Ϟѧχ�έΎѧλ�Ϋ·

�ϝϭΰϟ�Ϟχ���

�ϝϮϘϨϓ�ϴοϮΗ�ϰϟ·�ΝΎΘΤϳ�ϡϼϛ�άϫϭ���

��άѧѧΧ΄Η�ϢѧѧΛ�ϕήθѧѧϤϟ�Ϧѧѧϣ�έϮϬψϟΎѧѧΑ�ΪѧѧΒΗ�βϤθѧѧϟ�ϥ�ϰѧѧϔΨϳ�ϻ

��Η�ϰΘΣ�ωΎϔΗέϹΎΑ������������ϲѧϓ�ϥϮѧϜΗ�ΚѧϴΤΑ�˯ΎϤδѧϟ�ςѧγϭ�ϲϓ�ήϴμ

���ѧѧΧ�ΫΈѧѧϓ�Ώήѧѧϐϟϭ�ϕήθѧѧϟ�ϦϴѧѧΑ�ϒμѧѧΘϨϤϟά��ϰѧѧϟ·�ϞѧѧϴϤϟΎΑ�Ε

���ΏήϐϤϟ�ΔϬΟ���έΪѧϘϣ�ϰϧΩ΄ѧΑ�����������ϰѧϠϋϭ�ήѧϬψϟ�Ζѧϗϭ�ϞѧΧΩ�ΪѧϘϓ�

�ΓϼμϠϟ�ϥΫϷΎΑ�ΪΒϳ�ϥ�ϥΫΆϤϟ���

�����������ΔѧϬΟ�ϰѧϟ·�ΖѧϟΎϣ�Ϊѧϗ�βϤθѧϟ�ϥ�ϑήόϧ�ϒϴϛ�ϝ΄δϳ˵�Ϊϗ�ΎϨϫϭ

ˮ�ΏήϐϤϟ��

�˷ΒδѧѧѧΗ�ϱάѧѧѧϟ�Ϟѧѧѧψϟ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ΏϮѧѧѧΠϟϭ�ϰѧѧѧϠϋ�βϤθѧѧѧϟ�ϪΒ

�˯ΎϴѧѧηϷ�ϚѧѧϟΫ�ΔѧѧϓήόϤϟϭ�μѧѧόϛ�κΧΎѧѧη�ϱ΄ѧѧΑ�ϲΗ΄ѧѧϧΎ�ϢѧѧϠϗ�ϭ�

����ϲѧϓ�ϩΰϛήϧϭ��ΔϳϮΘδѧϣ�νέ���������ϱΩϮϣΎѧϋ�ϞϜθѧΑ�ϥϮѧϜϳ�ΚѧϴΤΑ�

���ϼѧѧχ�Ϫѧѧϟ�ϯήϨδѧѧϓ��ϪѧѧΘΒϗήϤΑ�ϡϮѧѧϘϨϓ��Ϟѧѧψϟ�ϥ�φѧѧΣϼϧϭ�ΪѧѧόΑ

��βϤθѧѧϟ�ϕϭήѧѧη�ϥϮѧѧϜϳϼϳϮѧѧσΪѧѧΒϳϭ���κϗΎѧѧϨΘϳ��ϡΪѧѧϘΗ�ΎѧѧϤϠϛ

�����������ήμϘϳ�ϻ�έΪϘϣ�ϰϟ·�Ϟμϳ�Ϫϧ�φΣϼϧ�ϢΛ�ήϬψϟ�ϰϟ·�ΖϗϮϟ

����ѧѧϘϟ�Ϧѧѧϋ�Ϟѧѧψϟ�ϒѧѧϗϮΘϳ�ϱ�ϩΪѧѧόΑ���ϥ�ϰѧѧϠϋ�ΎϨϟΪѧѧϳ�άѧѧϬϓ�ήμ

�����������ήѧϬψϟ�Γϼѧλ�Ζϗϭ�ϥϭ�˯ΎϤδϟ�ϒμΘϨϣ�ϲϓ�ϥϵ�βϤθϟ

����Ϟѧѧψϟ�ΔѧѧΒϗήϣ�ϲѧѧϓ�ήϤΘδѧѧϧ�ˬ�ϝϮΧΪѧѧϟ�Ϛѧѧηϭ�ϰѧѧϠϋϭϧ�ήѧѧηΆ

�ΎτΧ�ϪϴϠϋ���������ϲϨόϳ�άϬϓ�˯ϲη�Ϟϗ΄Α�ΓΩΎϳΰϟΎΑ�ΪΑ�ϰΘϤϓ�ήψΘϨϧϭ

�ήϬψϟ�Ζϗϭ�ϝϮΧΩ���



����������ήѧϬψϟ�Ζѧϗϭ�ϝϭ�ΎѧϨϟϮϗ�ϰϨόϣ�άϬϓ��Ζѧϟί�Ϋ·�����Ϧѧϋ�βϤθѧϟ�

����ϱ�˯ΎϤδϟ�ςγϭ�Α�ϞΧΪϳ��ΎϬϟϭΰ��ΎϬϠϴϣϭ��ΎϬϟϮΤΗϭ����ςѧγϭ�Ϧѧϣ

�Ϟψϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϚϟΫ�ϑήόϧϭ�ΏήϐϤϟ�ΔϬΟ�ϰϟ·�˯ΎϤδϟ���

�����ϝϭΰѧѧϟ�Ϟѧѧχ�ϰϤδѧѧϳ�ήѧѧλΎϘΘϳ�Ϣѧѧϟϭ�ϲѧѧϘΑ�ϱάѧѧϟ�Ϟѧѧψϟ�άѧѧϫϭ���

�������������βϤθѧϟ�ϥϮѧϜΗ�ΎϣΪѧϨϋ�ΩϮѧΟϮϣ�ϥϮѧϜϳ�ϪѧϧϷ�˯ϮΘѧγϹ�Ϟχϭ

�˯ΎϤδϟ�ςγϭ�ϲϓ����

��ϝΎΜϣ�����˯ϲθΑ�ΎϨΌΟ��ϢϴϘΘδϣ����νήϔϨϟϭ�νέϷ�ϲϓ�ϩΎϧΰϛέϭ

�ϪѧѧϟϮσ�ϥ� ˼˹�Σ�ΎѧѧϨΒϗήϓ�ˬ�Ϣѧѧγ����ϥ�φѧѧΣϼϧϭ�Ϟѧѧψϟ�Δѧѧϛή

�����������������άѧΧ΄ϳ�ϩΪѧόΑϭ�ΪѧΟ�ήϐμѧϳ�ϥ�ϰѧϟ·�ήμѧϘϟ�ϲѧϓ�ήϤΘδϳ�Ϟψϟ

ϳΰϟΎΑ�������������ϞѧΒϗ�Ϫѧϴϟ·�Ϟλϭ�ΪΣ�ήΧ�ϱ�ϝϭΰϟ�Ϟχ�ΎϨδϗ�ΫΈϓ�ΓΩΎ

����ϩΎϧΪΟϮϓ�ΩΩΰϳ�ϥ˾�����������˰ѧϟ�ϰѧϠϋ�Ωί�ΫΈѧϓ�ϼΜϣ�Ϣγ�˾�����ΪѧϘϓ�Ϣѧγ�

����ήϬψϟ�Ζϗϭ�ϞΧΩ��������������ϞѧΒϗ�Ύѧϣ�βѧϜϋ�ϝϮѧτϳ�ϚѧϟΫ�ΪѧόΑ�Ϟψϟ�ϢΛ

���������ΪѧϘϣ�ήϴμѧϳ�ϥ�ϰϟ·�ΓΩΎϳΰϟ�ϲϓ�ήϤΘδϴϓ�ήϬψϟ���Ϯѧϫ�Ϟѧψϟ�έ

���������������ΫΈѧϓ�ϝϭΰѧϟ�Ϟѧχ�έΪѧϘϣ�ΔϓΎѧο·�ϊѧϣ�κΧΎθϟ�έΪϘϣ�βϔϧ

���������������ήμѧόϟ�Ζѧϗϭ�ϝϮѧΧΩ�ϲѧϨόϳ�άѧϬϓ�˯ϲη�ϰϧΩ΄Α�ϚϟΫ�ΪόΑ�Ωί

���ϪѧѧϟϮσ�κΧΎθѧѧϟ�ϥ�ΎϨѧѧοήϓ�ΎѧѧϨϧ�ϰѧѧϨόϤΑ˼˹��Ϟѧѧχϭ�ˬ�Ϣѧѧγ�

��ϝϭΰϟ˾�������ώѧϠΑ�ϥ�ϰѧϟ·�ΓΩΎϳΰϟ�ϲϓ�Ϟψϟ�Ϟλϭ�ΫΈϓ�Ϣγ�˼˾�

������������˰ѧϟ�ϰѧϠϋ�˯ϲη�Ϟϗ΄Α�Ωί�ΫΈϓ�ήϬψϟ�Ζϗϭ�ήΧ�Ϯϫ�άϬϓ�Ϣγ

˼˾Ϣγ��ήμόϟ�Ζϗϭ�ϞΧΩϭ�ήϬψϟ�Ζϗϭ�ΝήΧ�ΪϘϓ����

��������˯ϲη�Ϟϛ�Ϟχ�έΎλ�Ϋ·�ήϬψϟ�Ζϗϭ�ήΧ�ΎϨϟϮϗ�ϰϨόϣ�άϫϭ

�ϝϭΰϟ�Ϟχ�ήϴϏ�ϪϠΜϣ���

���ήΧ�ϝΎΜϣ��������������ϝϭΰѧϟ�Ϟѧχϭ�ήѧΘϣ�ϪѧϟϮσ�ϲθϟ�ϥ�ΎϨοήϓ�Ϋ·

��Ϫϟ� ˻˹�������Ϋ·�ϝϮѧϘϧ�άΌϨϴΤϓ�Ϣγ������Ϟѧψϟ�ϝϮѧσ�έΎѧλ�Ϋ·˺˻˹�

��������������ΝήѧΧ�ΪѧϘϓ�˯ϲѧη�Ϟѧϗ΄Α�Ωί�ΫΈѧϓ�ήѧϬψϟ�Ζѧϗϭ�ήΧ�άϬϓ�Ϣγ

ϟ�Ζϗϭ�ϞΧΩϭ�ήϬψ�έϮϓ�ήμόϟ�Γϼλ�Ζϗϭ���



ϭ�ΎѧѧϬΘϗϭ�ϝϭ�ήμѧѧόϟ�Γϼѧѧλ���ϞѧѧΜϤϟ�Ϟѧѧχ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩΎѧѧϳΰϟ�Ϯѧѧϫ�

Ϟχ�Ϫϴϟ·�ΎϓΎπϣ�ϝϭΰϟ��ϩήΧϭ�ˬ�βϤθϟ�ΏϭήϏ�ϰϟ·���

��Ζѧѧѧϗϭ�ΝϭήѧѧѧΧ�ΪѧѧѧόΑ�ΓήѧѧѧηΎΒϣ�ϞΧΪѧѧѧϳ�ήμѧѧѧόϟ�Ζѧѧѧϗϭ�ϥ�ϱ

�ήϬψϟ���

��ϝΎΜϣ������ϪϟϮσ�κΧΎθΑ�ΎϨΌΟ˽˹������νέϷ�ϲѧϓ�ϩΎϧΰϛέϭ�Ϣγ�

���ΎΣΎΒλ�ΓήηΎόϟ�ΔϋΎδϟ�ϲϓ�����ΔѧϛήΣ�ΎϨΒϗέϭ�����ϩΎϧΪѧΟϮϓ�Ϟѧψϟ

���ΔϋΎδѧѧϟ�ϲѧѧϓϭ�ΎΌϴθѧѧϓ�ΎΌϴѧѧη�ήѧѧλΎϘΘϳ˺˻���Ϧѧѧϋ�Ϟѧѧψϟ�ϒѧѧϗϮΗ

��ήμϘϟ���������Ϟѧχ�ϰϤδѧϳ�ϱάѧϟ�Ϟѧψϟ�άϫ�έΪϘϣ�ΎϧΪΟϭϭ��ϝϭΰѧϟ

˯ϮΘѧѧγϹ�ϞѧѧχϭΎπѧѧϳ���́�Ϣѧѧγ��ΪѧѧόΑ�ϢѧѧΛ˺˹�Ϟѧѧψϟ�ΪѧѧΑ�ϥϮѧѧΛ�

������������ϢѧΛ�ήѧϬψϟ�Ζѧϗϭ�ϞѧΧΩ�ΎѧϨϬϓ�ΓΩΎϳΰϟΎΑ������ΓΩΎѧϳΰϟΎΑ�Ϟѧψϟ�ήϤΘѧγ

��ϰѧΘΣέΎѧѧλ�ΔϋΎδѧѧϟ�ϲѧѧϓ�˼�ήѧѧϬχ��ϱ�ϪѧѧϠΜϣ�˯ϲѧѧη�Ϟѧѧϛ�Ϟѧѧχ

����ѧϟ�Ϟѧχ�έΎλ����ϖΑΎδѧϟ�κΧΎθ˽́����Ϣѧγ����κΧΎθѧϟ�ϝϮѧσ�ϱ

���������ˬ�ϝϭΰѧϟ�Ϟѧχ�ϝϮσ���������ήѧϬψϟ�Ζѧϗϭ�ήѧΧ�άѧϬϓ���ϢѧΛ��Ϋ·�Ωί

���ϰϠϋ�έΪϘϤϟ˽́������˯ϲѧη�ϰϧΩ΄Α�Ϣγ�ϓ���ΪѧϘ������ήμѧόϟ�Ζѧϗϭ�ϞѧΧΩ

����������������ϞѧΧΩϭ�ήμѧόϟ�Ζѧϗϭ�ΝήѧΧ�ΪѧϘϓ�βϤθѧϟ�ιήѧϗ�ΏΎϏ�ΫΈϓ

�έϮϓ�ΏήϐϤϟ�Ζϗϭ����

���������������ΎϬπѧόΑ�ΏΎѧϏ�ϮѧϠϓ�βϤθѧϟ�ιήѧϗ�ϊϴϤΟ�ΏΎϴϏ�Ϧϣ�ΪΑ�ϻϭ

ϭ�ϞΧΪϳ�Ϣϟ�ήΧϵ�ξόΒϟ�ϥϭΩ�ΪόΑ�ΏήϐϤϟ�Ζϗ���

ΐΤΘδϳϭ��ϳϻ�ϥ�ΆΧ͋�����������ήϴμѧϣ�Ϧѧϣ�ήѧΜϛ�ϰѧϟ·�ήμόϟ�Γϼλ�ή

����˷πѧѧϔϳ�ϱ�έΎѧϴΘΧϹ�Ζѧѧϗϭ�άѧϫ�ϰϤδѧѧϳϭ�ϪѧϴϠΜϣ�˯ϲθѧѧϟ�Ϟѧχ�Ϟ

������ΎѧѧϫήΧϮϳ�ϻϭ�ΖѧѧϗϮϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ�Γϼμѧѧϟ�ϯΩΆѧѧΗ�ϥ�έΎѧѧΘΨϳϭ

���ϝϭ�Ϧϣ�ΪΒϳ�έΎϴΘΧϹ�ΖϗϮϓ�ϪϨϋ�ΝήΨΗ�ϰΘΣ���ϰѧΘΣ�ΖѧϗϮϟ

�ϝϭΰϟ�Ϟχ�Ϫϴϟ·�ΎϓΎπϣ�ϪϴϠΜϤϛ�˯ϲθϟ�Ϟχ�ήϴμϳ���

��ϝΎѧѧѧΜϣ��ϥΎѧѧѧϛ�Ϋ·��ϪѧѧѧϟϮσ�κΧΎθѧѧѧϟ˽˹�Ϟѧѧѧχ�ϝϮѧѧѧσϭ�Ϣѧѧѧγ�

�ϝϭΰѧѧϟ́���Ϟѧѧψϟ�έΪѧѧϘϣ�έΎѧѧλ�ΫΈѧѧϓ�Ϣѧѧγ�˽́��Ϯѧѧϫ�άѧѧϬϓ�Ϣѧѧγ�



�ѧѧϠΜϣ�˯ϲθѧѧϟ�Ϟѧѧχ�ήϴμѧѧϣϪ�ϟ�Γϼѧѧλ�Ζѧѧϗϭ�ήѧѧΧ�Ϯѧѧϫϭ���ήѧѧϬψ

���������������Ϟѧψϟ�ϝϮѧσ�έΎѧλ�ϰѧΘΣ�ΓΩΎѧϳΰϟΎΑ�Ϟѧψϟ�ήϤΘγ�ΫΈϓ� ́́�

������������������έΎѧϴΘΧϹ�Ζѧϗϭ�Ϯѧϫ�άѧϫϭ�ϪѧϴϠΜϣ�˯ϲθѧϟ�Ϟѧχ�έΎѧλ�ΪϘϓ�Ϣγ

�ϩΪόΑ�Γϼμϟ�ήΧΆΗ�ϻ�ϥ�Ϟπ˷ϔϳ�ϱάϟ���

Έϓ������������άѧϬϓ�ϦϴѧϠΜϤϟ�Ϟѧχ�ϰϠϋ�˯ϲη�ϰϧΩ΄Α�Ωί�Ϋ����ίϮѧΠϟ�Ζѧϗϭ

���������ϱ�ίϮѧΠϟ�Ζѧϗϭ�άѧϫ�ϰϤδѧϳϭ�βϤθѧϟ�ΐѧϴϐϣ�ϰѧΘΣ�ΪΘϤϳϭ

�������ϪѧѧΗϮϔΗ�ϦѧѧϜϟϭ�ϢΛ΄ѧѧϳ�Ϣѧѧϟ�ΖѧѧϗϮϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ�Γϼμѧѧϟ�Ζѧѧόϗϭ�Ϋ·

�έΎϴΘΧϹ�Ζϗϭ�ϲϓ�ϲΘϟ�ΔϠϴπϔϟ���

����������ΖϗϮϟ�Ϧϣ�ϰϘΒϳ�ΚϴΤΑ�ϱ�βϤθϟ�ΐϴϐϣ�ϰϟ·�ΎϨϟϮϗ�ϰϨόϣϭ

��ΖѧϗϮϟ�ϕΎο�Ϯϟ�ϻ·ϭ�ΕΎόϛέ�ϊΑέ�ϊδϳ�Ύϣ����Ζѧϗϭ�ήμѧϳ�Ϣѧϟ�

�ϩήϴΧ΄Η�ϰϠϋ�ϲϠμϤϟ�ϢΛ΄ϴϓ�ΔϣήΣ�Ζϗϭ�ϞΑ�ίϮΟ���

�ϝΎѧѧΜϣ�����ΎѧѧϤϠϓ�ΔѧѧϘϴϗΪΑ�Ώϭήѧѧϐϟ�ϞѧѧΒϗ�ήμѧѧόϟ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ

����������ϢѧΛ�Ϊѧϗ�άϬϓ�ΏήϐϤϟ�ϥΫ�ϦϴΘόϛήϟ�ϰϬϧ���ΐѧΠϳ�Ϫѧϧϻ���ωΎѧϘϳ·�

����Γϼμѧѧϟ�Ζѧѧϗϭ�ϞΧΪѧѧϳ�ϥ�ϞѧѧΒϗ�ϡϼδѧѧϟ�ϰѧѧΘΣ�ΔѧѧϠϣΎϛ�Γϼμѧѧϟ

�ΔϴϧΎΜϟ���

����Ϟѧχ�ήϴμѧϣ�ϰϟ·�ϱέΎϴΘΧϹ�ήμόϟ�Ζϗϭ�ήΧ�ϥ�κΨϠΘϓ

θѧѧѧϟ��ϰѧѧѧϟ·�ϱίϮѧѧѧΠϟ�ήμѧѧѧόϟ�Ζѧѧѧϗϭ�ήѧѧѧΧ�ϥϭ�ˬ�ϪѧѧѧϴϠΜϣ�˯ϲ

�βϤθϟ�ΐϴϐϣ������

��

��

��

��

��

��

��



�ϩήѧѧΧϭ�βϤθѧѧϟ�ΏϭήѧѧϏ�ΪѧѧϨϋ�ΎѧѧϬΘϗϭ�ϝϭ�ΏήѧѧϐϤϟ�Γϼѧѧλϭ

�ήϤΣϷ�ϖϔθϟ�ΐϴϐϣ�ϰΘΣ���

���βϤθѧѧϟ�ιήѧѧϗ�ΐѧѧϴϐϤΑ�ΪѧѧΒϳ�ΏήѧѧϐϤϟ�Γϼѧѧλ�Ζѧѧϗϭ�ϥ�ϱ

���������������βϤθѧϟ�ϥ�ϚѧϟΫϭ�ˬ�ήѧϤΣϷ�ϖϔθѧϟ�ΐѧϴϐϣ�ϰϟ·�ϩήΧϭ�ϪϠϛ

���ΖΑήϏ�Ϋ·���ΓήϤΣ�ΎϬΒϘόϳ����ϖϔθѧϟΎΑ�ϰϤδΗ������ήϤΘδѧΗ�Ϊѧϗ�ήѧϤΣϷ

���������ϼϴѧϠϗ�ήѧΜϛ�ϭ�ΔϋΎγ�ΓήϤΤϟ�ϩάϫ����ΓήѧϤΤϟ�ΖѧΒϫΫ�ΫΈѧϓ��ΎѧϬϠϛ

�˯Ύθόϟ�Ζϗϭ�ϞΧΩϭ�ΏήϐϤϟ�Ζϗϭ�ΝήΧ�ΪϘϓ���

�ΎΘϗϭ�ΕϮϠμϟ�ήμϗ�ϲϫ�ΏήϐϤϟ�Γϼλϭ���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



ϭϼλΓ��ΎϬΘϗϭ�ΪΒϳ�˯Ύθόϟ�ΏΎϏ�Ϋ·���ϲѧϬΘϨϳϭ�ήѧϤΣϷ�ϖϔθϟ�

�ήΠϔϟ�ωϮϠτΑ�ΎϬΘϗϭ���

�����ѧΣ�Ϧѧϣ�ΪѧΒϳ�˯Ύθѧόϟ�Ζѧϗϭ�ϥ�ϱ�ήѧΧ�Ϧϴϭ���ΏήѧϐϤϟ�Ζѧϗϭ�Ν

���Ζϗϭ�ήϤΘδϳϭ�ήϤΣϷ�ϖϔθϟ�ΐϴϐϤΑ�ϚϟΫϭ�ΓήηΎΒϣ�˯ Ύθѧόϟ��

ϭ�ήΠϔϟ�ωϮϠσ�ϰϟ·ϞΧΪϳ�ΎϬϨϴΣ�Βμϟ�Γϼλ�Ζϗϭ����

ΐΤΘδѧѧϳϭΧ͋Άѧѧϳ�ϻ�ϥ��ή�κΨθѧѧϟ�ήѧѧΜϛ�ϰѧѧϟ·�˯Ύθѧѧόϟ�Γϼѧѧλ

�Ϟπѧѧѧϔϳ�ϱ�έΎѧѧѧϴΘΧϹ�Ζѧѧѧϗϭ�άѧѧѧϫ�ϰϤδѧѧѧϳϭ�ϞѧѧѧϴϠϟ�ΚѧѧѧϠΛ�Ϧѧѧѧϣ

�������ϪѧϨϋ�ήΧΆΗϻ�ϥϭ�ΖϗϮϟ�άϫ�ϲϓ�Γϼμϟ�ϯΩΆΗ�ϥ�έΎΘΨϳϭ

Ϯѧѧϫϭ���ΚѧѧϠΜΑ�ϲѧѧϬΘϨϳϭ�ήѧѧϤΣϷ�ϖϔθѧѧϟ�ΐѧѧϴϐϣ�ϦϴѧѧΣ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΒϳ�

�������ϞϴϠϟ�ΚϠΛ�ΖϗϮϟ�ίϭΎΠΗ�ΫΈϓ�ϞϴϠϟ�Ζϗϭ�άϬϓ�ίϮΠϟ��ΪΘϤϳϭ

������������Ϣѧϟ�ΖϗϮϟ�άϫ�ϲϓ�Γϼμϟ�Ζόϗϭ�Ϋ·�ϱ�ήΠϔϟ�ωϮϠσ�ϰΘΣ

��������ΔϠϴπѧϔϟ�ϪѧΗϮϔΗ�ϦѧϜϟϭ�ϢΛ΄ϳ�������ϲѧϓ�ϱάѧϟ�ήѧΜϛϷ�ήѧΟϷϭ���Ζѧϗϭ�

�έΎϴΘΧϹ���

��������������ΏϭήѧϏ�Ϧѧϣ�ΖѧϗϮϟ�ΐδѧΤϧ�ϥ�ϞѧϴϠϟ�ΚϠΛ�ΏΎδΣ�ΔϘϳήσϭ

θϟ������˷δѧϘϧ�ϢΛ�ήΠϔϟ�ωϮϠσ�ϰϟ·�βϤ������ϰѧϠϋ�ωϮѧΠϤϟ�Ϣ˼���ϊѧϠτϴϓ�

�έΎϴΘΧϹ�Ζϗϭ�ϲϬΘϨϳ�ϪΑϭ�ϝϭϷ�ϞϴϠϟ�ΚϠΛ���

��ϝΎΜϣ����������ΔϋΎδѧϟ�ϲϓ�ΪϠΑ�ϲϓ�βϤθϟ�ΏήϐΗ˿�����ήѧΠϔϟ�ϊѧϠτϳϭ�

���ΔϋΎδϟ�ϲϓ˾���ΕΎϋΎδϟ�ΩΪόϓ�ˬ�˺˺��ΎѧϬΜϠΛ�ΔϋΎγ�˼��ΕΎϋΎѧγ�

ϭ˽˹�ˬ�ΔѧѧϘϴϗΩ�ϓѧѧϜϳ�ϝϭϷ�ϞѧѧϴϠϟ�ΚѧѧϠΜ�ΔϋΎδѧѧϟ�ΪѧѧϨϋ�ϥϮ��̂����

ϭ˽˹�Ϯϫ�άϫϭ�ΔϘϴϗΩ��έΎϴΘΧϹ�Ζϗϭ�ήΧ���

Ψ˷ϠΘϓ���������������ϰѧϟ·�Ϯѧϫ�ϱέΎѧϴΘΧϹ�˯Ύθѧόϟ�Γϼѧλ�Ζѧϗϭ�ήΧ�ϥ�κ

�ϞѧѧϴϠϟ�ΚѧѧϠΛ�ϝϭϷ��Ϯѧѧϫ�ϱίϮѧѧΠϟ�˯Ύθѧѧόϟ�Ζѧѧϗϭ�ήѧѧΧ�ϥϭ�ˬ

�ήΠϔϟ�ωϮϠσ�ϰϟ·���

��



���ήѧѧΧϭ�ϕΩΎμѧѧϟ�ήѧѧΠϔϟ�ωϮѧѧϠσ�ΎѧѧϬΘϗϭ�ϝϭ�Βμѧѧϟ�Γϼѧѧλϭ

�βϤθϟ�ωϮϠσ�ΎϬΘϗϭ���

�ϝϮϘϨϓ�ϴοϮΗ�ϰϟ·�ΝΎΘΤϳ�ϡϼϛ�άϫϭ���

����ϵϭ�ΏΫΎϛ�ΎϤϫΪΣ�ϥήΠϓ�ϚϟΎϨϫ�����ˬ�ϕΩΎѧλ�ήΧϓ���ϻ�ΏΫΎѧϜϟΎ

��������������ϡΎѧότϟ�Ϧѧϋ�ϙΎδѧϣϹ�Ϫѧόϣ�ΐΠϳ�ϻϭ�Γϼμϟ�Ζϗ�ϪΑ�ϞΧΪΗ

��Γϼѧѧλ�ϩΪѧѧϨϋ�ΐѧѧΠΗ�ϱάѧѧϟ�Ϯѧѧϫ�ϕΩΎμѧѧϟϭ�ˬ�ϢΎμѧѧϠϟ�ΔΒδѧѧϨϟΎΑ

��Ώήθѧѧϟϭ�ϡΎѧѧότϟ�Ϧѧѧϋ�ϒѧѧϜϟ�ϢΎμѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ΐѧѧΠϳϭ�ήѧѧΠϔϟ

����ϻϭ�ήϬψϳ�ϱάϟϭ���ΩϮΟϮϟ�ϲϓ���������ϪѧΒϘόϳ�ϢѧΛ�ΏΫΎѧϜϟ�ήѧΠϔϟ�Ϯϫ

�����ϕΩΎμϟ�ήΠϔϟ�ϚϟΫ�ΪόΑ������ϭ�˯Ϯѧο�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�ΎϤϫϼϛϭ��έϮѧϧ

����ϥϻ�ΎѧѧϤϬϨϴΑ�ϖѧѧϳήϔΘϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϼѧѧϓ�˯ΎϤδѧѧϟ�ΔѧѧϤϠχ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϬψϳ

ѧѧѧѧΗ˷ήΘΗ�Δϴϋήθѧѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧѧϜΣϷ�ϥϭΩ�ϕΩΎμѧѧѧѧϟ�ήѧѧѧѧΠϔϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΐ

�ϲϫ�ϕϭήϔϟ�ϩάϫϭ�ˬ�ΏΫΎϜϟ���

˺����ΏΫΎѧѧϜϟ�ήѧѧΠϔϟ��ΪѧѧΘϤϣ�Ϫѧѧϴϓ�˯Ϯπѧѧϟ�ϥϮѧѧϜϳ��ΎѧѧϤϨϴΑ�ϻϮѧѧσ�

���ΪѧѧΘϤϣ�ϥϮѧѧϜϳ�ϕΎμѧѧϟ�ήѧѧΠϔϟΎѧѧοήϋ����ήѧѧΠϔϟ�ϥ�ϰѧѧϨόϤΑ�ˬ

�ϰѧѧϟ·�ϕϮѧѧϓ�Ϧѧѧϣ�ΩϮѧѧϤϋ�ϭ�ςϴѧѧΨΑ�ϪΒѧѧη�ϥϮѧѧϜϳ�ΏΫΎѧѧϜϟѧѧγ�ϔ�Ϟ

�ΎϤϨϴΑϕΩΎμϟ�ςϳήθϟΎϛ�Ύοήϋ�ΪΘϤϣ�ϥϮϜϳ�������

˻����ϲϔΘΨϳ�ΏΫΎϜϟ�ήΠϔϟ��������Γήϴμѧϗ�ΓΪϤϟ�έϮϨϟ�άϫ�ϥϮϜϳ�ϱ�

��ϲϟϮΣ˾���ϰϟ·�̀���ϖΎϗΩ��������ϢѧϠψϳ�ϻ�ϕΩΎμϟ�ήΠϔϟϭ�ϲϔΘΨϳ�ϢΛ

�ήϣ�ΎϤϠϛ�έϮϧ�ΩΩΰϳ�ΎϤϧ·ϭϟ�ΖϗϮ���

˼����ϥϮѧѧϜϳ�ΏΫΎѧѧϜϟ�ήѧѧΠϔϟ��ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϬΟ�ϲѧѧϓ��ϲϟϮѧѧσ�ϞϜθѧѧΑ

����ϪΑ�ςϴΤΗ�ΔϤϠψϟϭ���ϦϴΒϧΎΠϟ�ϦϣΑ�����ϮѧϜϳ�ϕΩΎμѧϟ�ήΠϔϟ�ΎϤϨϴϥ�

�ήθѧѧΘϨϣ�ΪѧѧΘϤϣ���ϖѧѧϓ�ϲѧѧϓ�έΎθѧѧΘϧ�Ϫѧѧϟ�βϴѧѧϟ�ΏΫΎѧѧϜϟ�ϥ�ϱ�ˬ

�˯ΎϤδѧѧϟ�Ϯѧѧϫ�ϞѧѧΑ�ϲϟϮѧѧσ�ςϴѧѧΧ�ΩήѧѧΠϣ�ΔѧѧϤϠψϟ�ϪѧѧΑ�ςϴѧѧΤΗ�Ϧѧѧϣ

�ϦϴΒϧΎѧѧѧΠϟ�ήѧѧѧϬψϳ�˯ΎϤδѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΪѧѧѧόΑ�ϢѧѧѧΛΩ�Ύѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϔΘΨϳ�ϖΎѧѧѧϗ

��ϲѧѧѧϓ�ήθѧѧѧΘϨϣ�ϥϮѧѧѧϜϴϓ�ϕΩΎμѧѧѧϟ��Ϯѧѧѧϫϭ�ϕήθѧѧѧϤϟ�ΔѧѧѧϬΟ�ϖѧѧѧϓ



βϤθѧѧϟ�ωϮѧѧϠσ�ϊѧѧοϮϣ�ϞϜθѧѧϛ�ςϳήѧѧηϒѧѧϴϔΨϟ�έϮѧѧϨϟ�Ϧѧѧϣ��

ϭΗ�ΩΩΰϳ�ΎϴΠϳέΪ���

�ϦϳήΠϔϟ�ϦϴΑ�ϕήϔϟ�ϞλΎΣ�άϬϓ���

��������������ήѧΠϔϟ�ωϮѧϠσ�Ϧѧϣ�ΪѧΒϳ�Βμϟ�Γϼλ�Ζϗϭ�ϥ�Ϯϫ�ΪμϘϟϭ

�ϟ·�ϕΩΎμϟϰ�����ΫΈϓ�βϤθϟ�ωϮϠσ�ήϬχ�����Ϯѧϟϭ�βϤθѧϟ�ιήѧϗ�

��������ϭ�Βμѧϟ�Γϼλ�Ζϗϭ�ϰϬΘϧ�ΪϘϓ�ϪϨϣ�ΎπόΑ���Ύѧϣ����Ϧѧϣ�ΖѧϗϮϟ

�������ΓήϴϬψϟ�ΪϨϋ�βϤθϟ�ϝϭί�ϰϟ·�βϤθϟ�ωϮϠσϓ��ϞѧλΎϓ�ϮϬ

�����Ϯϟ�ϞλΎϔϟ�Ϯϫ�άϫϭ�ϦϴΘϗϮϟ�ϦϴΑ���������ϯήѧΧϭ�Γϼѧλ�ϦϴѧΑ�ΪѧϴΣ

��Ύϣ�ϻ·�έϮϓ�ΎϬϴϠϳ�ϱάϟ�Ζϗϭ�ϞΧΪϳ�ΎϬΘϗϭ�ΝήΨϳ�Γϼλ�ϞϜϓ

�ήϬψϟϭ�ήΠϔϟ�ϦϴΑ���

ΐΤΘδѧѧϳϭ����Ϯѧѧϫϭ�έΎϔѧѧγϹ�ϰѧѧϟ·�Βμѧѧϟ�Γϼѧѧλ�ήΧΆѧѧϳ�ϻ�ϥ�

��������ϥΎδϧϹ�ϯήϳϭ�ΎϣΎϤΗ�ΔϤϠψϟ�ϒθϜϨΗ�ΚϴΤΑ�˯Ϯπϟ�έϮϬχ

��Ϟπѧѧϔϳ�ϱ�έΎѧѧϴΘΧϹ�Ζѧѧϗϭ�άѧѧϫ�ϰϤδѧѧϳϭ�ΡϮѧѧοϮΑ�˯ΎϴѧѧηϷ

�����άϫ�ϲϓ�Γϼμϟ�ϯΩΆΗ�ϥ�έΎΘΨϳϭ��ϪѧϨϋ�ήΧΆΗϻ�ϥϭ�ΖϗϮϟ�

�����������έΎϔѧγϹ�ϰѧϟ·�ϕΩΎμϟ�ήΠϔϟ�ωϮϠσ�Ϧϣ�ΪΒϳ�Ϯϫϭ����Ϯѧϫ�άѧϬϓ

����ϰѧѧϟ·�έΎϔѧѧγϹ�ϦѧѧϤϓ�ίϮѧѧΠϟ�Ζѧѧϗϭ�Ύѧѧϣϭ�ϱέΎѧѧϴΘΧϹ�ΖѧѧϗϮϟ

�ίϮΠϟ�ΖϗϮΑ�άϫ�ϰϤδϳϭ�βϤθϟ�ωϮϠσ���

��

��

��

��

��

��

��

��



���ΕΎϬϴΒϨΗ���

��

�ϻϭ��Ϧ˷δѧѧѧѧϳ����ϞѧѧѧѧϜϟ�ΖѧѧѧѧϗϮϟ�ϝϭ�ϲѧѧѧѧϓ�ΓϼμѧѧѧѧϟΎΑ�ΓέΩΎѧѧѧѧΒϤϟ�

������ϟ�ϭ�ήϬψϟ�Ζϗϭ�ϞΧΩ�ΫΈϓ�ΕϮϠμϟ����ϭ�ΏήϐϤϟ�ϭ�ήμό

�����ϥΎѧѧϛ�ϥ·ϭ�ΓήѧѧηΎΒϣ�ϲϠμѧѧϳ�ϥ�ΐΤΘδѧѧϴϓ�ήѧѧΠϔϟ�ϭ�˯Ύθѧѧόϟ

�����Ϸ�ϦѧϜϟϭ�ήϴΧ΄ѧΘϟ�ίϮΠϳ������������ϞѧΧΩ�ΫΈѧϓ�ΎѧϬΑ�ϞѧϴΠόΘϟ�Ϯѧϫ�Ϟπѧϓ

ϴ˵ϓ�ΖѧѧϗϮϟ��ϭ�˯ϮѧѧοϮϠϟ�ΐϫάѧѧϳ�ϢѧѧΛ�ϥΫϷΎѧѧΑ�ΪѧѧΒѧѧϳ�ϪѧѧΗέϮϋ�ήΘδ

�ϢѧѧΛ�ΔѧѧϴϠΒϘϟ�ΔϨδѧѧϟ�ϲϠμѧѧϳϭ��ΔѧѧϟΎΤϟ�ϲѧѧϫ�ϩάѧѧϬϓ�νήϔϟΎѧѧΑ�ΪѧѧΒϳ�

�����ΕϮϠμϟ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔϠοΎϔϟ���������ѧϗϮϟ�ϝϮѧΧΩ�ΪѧόΑ�Ϫѧϧ�ΪμѧϘϟϭ�Ζ

�˯ϮѧѧοϮϟΎϛ�ΓϼμѧѧϟΎΑ�ϖѧѧϠόΘϳ�ΎѧѧϤΑ�ϢϠδѧѧϤϟ�ϞϐθѧѧϨϳ�ΪѧѧΒϳ�ήΘѧѧγϭ

��ΓέϮόϟ���ΔϴϠΒϘϟ�ΔϨδϟϭ���ΔϋΎϤΠϟ�έΎψΘϧϭ�������έΩΎѧΒϳ�ϚѧϟΫ�ΪѧόΑ�ϢΛ

��ΔϠϴπѧѧϔϟ�Ζѧѧϗϭ�ΐѧѧϫΫ�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΜϛ�ΎѧѧϫήΧ�ΫΈѧѧϓ�ΓϼμѧѧϟΎΑ

έΎϴΘΧϹ�Ζϗϭ�ϲϘΑϭ���

�����Ζѧѧѧϗϭ�Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧΜϛ�Ϫѧѧѧϴϓ�ήѧѧѧΟϷ�ΔϠϴπѧѧѧϔϟ�Ζѧѧѧϗϭ�ϥ�ήѧѧѧϬψϓ�

���ήѧѧΜϛ�Ϫѧѧϴϓ�ήѧѧΟϷ�έΎѧѧϴΘΧϹ�Ζѧѧϗϭ�ϥϭ�έΎѧѧϴΘΧϹ�Ζѧѧϗϭ�Ϧѧѧϣ

���ϡΩΎѧѧϣ�ίϮѧѧΠϟ�Ζѧѧϗϭ�ϲѧѧϓ�ϰϠѧѧλ�Ϧѧѧϣ�ϢΛ΄ѧѧϳ�ϻ�ϦѧѧϜϟϭ�ίϮѧѧΠϟ

�Γϼμϟ�ϊϗϭΔϠϣΎϛ�ΎϬϟ�ΩΪΤϤϟ�ΖϗϮϟ�ϲϓ����

ΎΛΎѧѧϴϧ���ΐѧѧϗήϳ�ϥ�Ϊѧѧϳήϳ�ϱάѧѧϟϕΩΎμѧѧϟ�ήѧѧΠϔϟ�ωϮѧѧϠσ�ϪѧѧϴϠϋ�

ϟΎѧѧѧΑϱέήΒϷ��ϭ�ϪѧѧѧΒΠΤϳ�Ϊѧѧѧϗ�˯ΎѧѧѧΑήϬϜϟ�έϮѧѧѧϧ�ϥ�ϲѧѧѧϐΒϨϳ�ϻ�ϥ

�������������ΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�ΐѧϗήϳϭ�ΎϴϓΎѧλ�ϮѧΠϟ�ϥϮѧϜϳϭ�ήϴϨϣ�ήϤϘϟ�ϥϮϜϳ

��Ϯϣ�ΎϬϧϻ�ϕήθϤϟ�ϊѧο��������ѧΒϳ�ΎѧϬϨϣϭ�βϤθѧϟ�ωϮѧϠσ�ύΰ����ήѧΠϔϟ�

�����ϥ�ΐѧѧΠϳ�βϤθѧѧϟ�ΏϭήѧѧϏ�ΐѧѧϗήϳ�ϥ�Ϊѧѧϳήϳ�ϱάѧѧϟ�Ϛϟάѧѧϛϭ

���ϲѧѧѧϔΘΨΗ�ΪѧѧѧϘϓ�˯ΎѧѧѧϨΑ�ϪѧѧѧϣΎϣ�ϥΎѧѧѧϛ�Ϋ·�ϻ·ϭ�˯Ύπѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϓ�ϥϮѧѧѧϜϳ

�ΪόΑ�ΐϐΗ�Ϣϟ�ΎϬϧ�ϊϣ�ϥΎϴϨΒϟ�˯έϭ�βϤθϟ���



ΎΜϟΎΛ���������������βϤθѧϟ�ϊѧϴϤΟ�ΏϭήѧϐΑ�ήμѧόϟ�Γϼѧλ�Ζϗϭ�ΝήΨϳ

��ΝήѧѧΨϳ�Ϣѧѧϟ�ϪѧѧϨϣ�ξѧѧόΑ�ϲѧѧϘΑ�ϮѧѧϠϓ�ϪѧѧϠϣΎϜΑ�ιήѧѧϘϟ�ΏΎѧѧϴϏ�ϱ

ϟ�Ζϗϭ�ΪόΑ�ΏήϐϤϟ�Ζϗϭ�ϞΧΪϳ�Ϣϟϭ�ήμό���

����ϱ�βϤθѧѧϟ�ξѧѧόΑ�έϮѧѧϬψΑ�Βμѧѧϟ�Γϼѧѧλ�Ζѧѧϗϭ�ΝήѧѧΨϳϭ

��������Ϣϟ�Ϯϟϭ�ιήϘϟ�ξόΑ�ΝήΨϳ�ϥ�ϲϔϜϳ���ΪόΑ�έϮϬψϟ�ϞϣΎϜΘϳ

����έϮѧѧϬχ�ϲѧѧϔϜϳϭ�ΏήѧϐϤϟ�ϝϮΧΪѧѧϟ�ϞѧѧϣΎϜϟ�ΏΎѧϴϐϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧΑϼϓ

�Βμϟ�Ζϗϭ�ΝϭήΨϟ�βϤθϟ�Ϧϣ�έΪϘϣ�ϱ���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



���Γϼμϟ�ΖϴϗϮϣ�ΏΎΑ�ΔλϼΧ���

��

�Γϼѧѧλ�Ζѧѧϗϭ����Ϟѧѧχ�ήϴμѧѧϣ�ϰѧѧϟ·�βϤθѧѧϟ�ϝϭί�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϬψϟ�

�ϝϭΰϟ�Ϟχ�ήϴϏ�ϪϠΜϤϛ�˯ϲθϟ���

����Ϧѧѧϣ�ήμѧѧόϟ�Γϼѧѧλ�Ζѧѧϗϭ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩΎѧѧϳΰϟ�Ϟѧѧχ�ϞѧѧΜϤϟ�ϰѧѧϟ·�

�������ΏϭήѧѧϏ�ϰѧѧϟ·ϭ�έΎѧѧϴΘΧϹ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϴϠΜϤϛ�˯ϲθѧѧϟ�Ϟѧѧχ�ήϴμѧѧϣ

�ίϮΠϟ�ϲϓ�βϤθϟ���

�����ΐѧѧϴϐϣ�ϰѧѧϟ·�βϤθѧѧϟ�ΏϭήѧѧϏ�Ϧѧѧϣ�ΏήѧѧϐϤϟ�Γϼѧѧλ�Ζѧѧϗϭϭ

�ήϤΣϷ�ϖϔθϟ���

���˯ Ύθѧόϟ�Γϼλ�Ζϗϭϭ��������ѧϤΣϷ�ϖϔθѧϟ�ΐѧϴϐϣ�Ϧѧϣ������ΚѧϠΛ�ϰѧϟ·�ή

���������ϲѧϓ�ϕΩΎμѧϟ�ήѧΠϔϟ�ωϮѧϠσ�ϰѧϟ·ϭ�έΎѧϴΘΧϹ�ϲϓ�ϝϭϷ�ϞϴϠϟ

�ίϮΠϟ���

��ϰѧѧѧϟ·�ϕΩΎμѧѧѧϟ�ήѧѧѧΠϔϟ�ωϮѧѧѧϠσ�Ϧѧѧѧϣ�Βμѧѧѧϟ�Γϼѧѧѧλ�Ζѧѧѧϗϭϭ

�ίϮΠϟ�ϲϓ�βϤθϟ�ωϮϠσ�ϰϟ·ϭ�έΎϴΘΧϹ�ϲϓ�έΎϔγϹ���

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



���ϲΤϴοϮΗ�ςτΨϣ���

���ϲδϴήϟ�ςτΨϤϟ���

��

�ΕϮϠμϟ��

��

��
���������ϟ�Βμ���������������������ήϬψϟ�������������������ήμόϟ�������������ΏήϐϤϟ�������˯Ύθόϟ���

������
��������������ΖϗϮϟ�ϝϭ��������ΖϗϮϟ�ήΧ���
���������βϤθϟ�ϝϭί���������ϪϠΜϣ�˯ϲθϟ�Ϟχ�ήϴμϣ��������������������ΖϗϮϟ�ϝϭ����������ΖϗϮϟ�ήΧ���

����������������������������������Ϗϝϭΰϟ�Ϟχ�ήϴ�����������������������βϤθϟ�ΏϭήϏ����ϖϔθϟ�ΐϴϐϣϤΣϷ�ή����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

��

�������������������������������������������������������ΖϗϮϟ�ϝϭ����������ΖϗϮϟ�ήΧ���
�����������������������������Ϟχ�ϰϠϋ�ΓΩΎϳΰϟ����������������������������

������ΖϗϮϟ�ϝϭ������ΖϗϮϟ�ήΧ�����������������������������������ϟϞΜϤ��

��ήΠϔϟ�ϝϮΧΩ����

����ϕΩΎμϟ�������������������������������������������������������������������������έΎϴΘΧϹ�ϲϓ��������ίϮΠϟ�ϲϓ���

����������������������������������������������������������ϦϴϠΜϤϟ�Ϟχ�ϰϟ·��������ΏϭήϏ�ϰϟ·�βϤθϟ�������������

�������������������έΎϴΘΧϹ�ϲϓ������ίϮΠϟ�ϲϓ��������������������������������������������������������������

�������������έΎϔγϹ�ϰϟ·�����������ϰϟ·ωϮϠσβϤθϟ������������

����������������������������������������������������������������������������

��

��
�������������������������������������������������ΖϗϮϟ�ήΧ����������ΖϗϮϟ�ϝϭ��

����������������������������������������������ήϤΣϷ�ϖϔθϟ�ΐϴϐϣ���������

����������������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������ίϮΠϟ�ϲϓ������������������έΎϴΘΧϹ�ϲϓ��

�����������������������������������������������������������������ϞϴϠϟ�ΚϠΛ�ϰϟ·�������������ωϮϠσ�ϰϟ·�ήΠϔϟ���

����������������������������������������������������������������������������������������������

��



���κϨϟ�ϰϠϋ�˯Ϯο���

��

��������������������������Γϼμϟ�ΏΎΘϛ��

��˲βѧѧϤΧ�ΔѧѧοϭήϔϤϟ�Γϼμѧѧϟ���ήѧѧϬψϟ��ѧѧϬΘϗϭ�ϝϭϭ�ϝϭί�Ύ

��βϤθϟ�������ΪѧόΑ�ϪϠΜϣ�˯ϲη�Ϟϛ�Ϟχ�έΎλ�Ϋ·�ϩήΧϭ�ˬ���Ϟѧχ

ϝϭΰϟ���ήμόϟϭ�ˬ�����ϞѧΜϤϟ�Ϟѧχ�ϰϠϋ�ΓΩΎϳΰϟ�ΎϬΘϗϭ�ϝϭϭ

έΎѧѧϴΘΧϹ�ϲѧѧϓ�ϩήѧѧΧϭ�ˬ��ίϮѧѧΠϟ�ϲѧѧϓϭ�ˬ�ϦϴѧѧϠΜϤϟ�Ϟѧѧχ�ϰѧѧϟ·

����ΏήѧѧϐϤϟϭ�ˬ�βϤθѧѧϟ�ΏϭήѧѧϏ�ϰѧѧϟ·������Ϯѧѧϫϭ�ΪѧѧΣϭ�ΎѧѧϬΘϗϭϭ

����������ΓέϮѧόϟ�ήΘδѧϳϭ�΄οϮΘϳϭ�ϥΫΆϳ�Ύϣ�έΪϘϤΑϭ�βϤθϟ�ΏϭήϏ

���Γϼμϟ�ϢϴϘϳϭ�����ΕΎѧόϛέ�βѧϤΧ�ϲϠμѧϳϭ��ˬ���˯Ύθѧόϟϭ���ϝϭϭ

���������������ϰѧϟ·�έΎѧϴΘΧϹ�ϲѧϓ�ϩήѧΧϭ�ˬ�ήѧϤΣϷ�ϖϔθϟ�ΏΎϏ�Ϋ·�ΎϬΘϗϭ

����ϲϧΎѧѧѧΜϟ�ήѧѧѧΠϔϟ�ωϮѧѧѧϠσ�ϰѧѧѧϟ·�ίϮѧѧѧΠϟ�ϲѧѧѧϓϭ�ϞѧѧѧϴϠϟ�ΚѧѧѧϠΛ�ˬ

�Βμѧѧϟϭ�������ϲѧѧϓ�ϩήѧѧΧϭ�ϲϧΎѧѧΜϟ�ήѧѧΠϔϟ�ωϮѧѧϠσ�ΎѧѧϬΘϗϭ�ϝϭϭ

�βϤθϟ�ωϮϠσ�ϰϟ·�ίϮΠϟ�ϲϓϭ�έΎϔγϹ�ϰϟ·�έΎϴΘΧϹ�����

�����������������������������������������������������������������������
������ϝϭΰϟΎѧѧϓ�ˬ�βϤθѧѧϟ�ΏϭήѧѧϏ�ήѧѧϴϏ�βϤθѧѧϟ�ϝϭί�ϥ�ϰѧѧϔΨϳ�ϻϭ�ˬ�˯ΎϤδѧѧϟ�ςѧѧγϭ�Ϧѧѧϋ

�ΏήϐϤϟ�Ζϗϭ�Ώϭήϐϟϭ�ˬ�ΓήϴϬψϟ�ΪϨϋ�ϥϮϜϳ���

��ϝϭΰϟ�Ϟχ�ήϴϏ�ϱ���

��˯ΎϤδϟ�ςγϭ�Ϧϋ�βϤθϟ�ϝϭΰΗ�ΎϣΪϨϋ�ΪΟϮΘϣ�ϥϮϜϳ�ϱάϟ�Ϯϫ�ϝϭΰϟ�Ϟχ���

���ϪϟϮϗ����ѧϫ�έΎѧϴΘΧϹ�ϲϓ��ά���Ϯѧϫ�����������ϩΪѧόΑ�Ύѧϣ�ϰѧϠϋ�έΎѧΘΨϣ�ϥϮѧϜϳ�ϱάѧϟ�ϱ�ϱέΎѧϴΘΧϹ�ΖѧϗϮϟ

�ήΜϛ�ήΟΆϳ�ΚϴΤΑ���

��������Ϯϫϭ�ΪϳΪΠϟ�ϲόϓΎθϟ�ΐϫάϣ�Ϯϫ�άϫ�ΪϤΘόϣ�ήϴϏ���������Ζѧϗϭ�ϥ�ΪϤΘόϤϟ�ϞΑ�Δϟ΄δϤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�

�ΏήѧѧϐϤϟ�ΪѧѧΘϤϳ���ϪѧѧϟϮϘΑ�ΩϮμѧѧϘϤϟ�ϥ�ϰѧѧϟ·�ϪѧѧΒϨΘϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϻϭ�ˬ�ήѧѧϤΣϷ�ϖϔθѧѧϟ�ΐѧѧϴϐϣ�ϰѧѧϟ·

�ϲϠμѧѧѧϳϭ�ΓέϮѧѧѧόϟ�ήΘδѧѧѧϳϭ�΄ѧѧѧοϮΘϳ�Ύѧѧѧϣ�έΪѧѧѧϘϣΧβѧѧѧϤ�ϩάѧѧѧϫ�έΪѧѧѧϘϣ�έΎѧѧѧΒΘϋ�Ϯѧѧѧϫ�ΕΎѧѧѧόϛέ�

�����������������ϝϮѧΧΩ�ϞΒϗ�ϪΗέϮϋ�ήΘγ�Ϊϗ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϞΜϣ�κΨθϟ�ΎϬϠόϔϳ�Ϣϟ�ϥ·ϭ�Ϧϣΰϟ�ϲϓ�ΕέϮϛάϤϟ

ΖϗϮϟ�ϭ����˰Α�έΪϘϳ�ΎϤΑέ˺˾��ϰϟ·�˻˹�����ΔѧϳΪόΒϟ�ΔϨδѧϟϭ�ΏήѧϐϤϟ�ϲѧϫ�ΕΎόϛέ�βϤΨϟϭ�ΔϘϴϗΩ�

�ΎϬϟ���

��ϕΩΎμϟ�ήΠϔϟ�Ϯϫ���

��Βμϟ�Ζϗϭ�ΝϭήΨϟ�βϤθϟ�ιήϗ�ξόΑ�ωϮϠσ�ϲϔϜϳ���



��Ϥϋ�ϞΎδϣ�ΔϴϠ���

��

˺�������κϗΎѧѧϨΗ�Ϊѧѧϗ�Ϟѧѧψϟ�ϯήѧѧϓ�ήѧѧϬψϟ�Ζѧѧϗϭ�κΨѧѧη�ΐѧѧϗέ

��ѧѧΒ˷Ϝϓ�ϒѧѧϗϮΗ�ϰѧѧΘΣ����ϞѧѧϬϓ�ήѧѧϬψϟ�ϰϠѧѧλϭ�ϡήѧѧΣϹ�ΓήѧѧϴΒϜΗ�ή

ˮ�Ϣϟϭ�ΔΤϴΤλ�ϪΗϼλ��

˻������έΎλ�Ϊϗϭ�ήϬψϟ�κΨη�ϰϠλ�����ѧϠΜϣ�˯ϲθѧϟ�Ϟχ�Ϫ���ϞѧϬϓ�

ˮ�ϻ�ϭ�ΖϗϮϟ�ϲϓ�ϰϠλ����

˼�������κΧΎθѧѧΑ�˯ΎѧѧΠϓ�ήμѧѧόϟ�Γϼѧѧλ�Ζѧѧϗϭ�κΨѧѧη�ΐѧѧϗέ

��ϪϟϮσ˼˹�������ϝϭΰѧϟ�Ϟχ�ϥΎϛϭ�Ϣγ�˿������ϞΧΪѧϳ�ϰѧΘϤϓ�Ϣѧγ���Ζѧϗϭ

ˮ�ϲϠμϴϟ�ήμόϟ��

˽�����ϪѧѧϴϠΜϣ�˯ϲθѧѧϟ�Ϟѧѧχ�έΎѧѧλ�Ϊѧѧϗϭ�ήμѧѧόϟ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�

�ΔϠϴπϔϟ�ίΎΣ�ϞϬϓˮ���

˾��������Ϊѧѧϗϭ�ϡήѧѧΣϹ�ΓήѧѧϴΒϜΗ�ήѧѧΒϛϭ�ΏήѧѧϐϤϟ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�

��������ϞѧѧϤΘϛ�ϪΗϼѧѧλ�ϞѧѧϤϛ�ΎѧѧϤϠϓ�βϤθѧѧϟ�ιήѧѧϗ�Ϣѧѧψόϣ�ΏΎѧѧϏ

�ˮ�Ϣϟϭ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�Ώϭήϐϟ��

��

�����������������������������������������������������������������������
˺��ϪΗϼλ����ήѧϬψϟ�Ζϗϭ�ϞΧΪϳ�ΎϤϧ·ϭ�ήϬψϟ�Ζϗϭ�ϝϮΧΩ�ϞΒϗ�ϰϠλ�ϪϧϷ�ΔϠσΎΑ�

������������������έΪѧϘϣ�ϰϧΩ΄ѧΑ�Ωί�Ϋ·�ΔѧϳΎϬϨϠϟ�Ϟѧψϟ�κϗΎϨΘϳ�ϥ�ΪόΒϓ�έΪϘϤϟ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�Ωί�Ϋ·

�ΓΩΎϳΰϟ�ϞΒϗ�ϞΧΪϳ�ϻϭ�ήϬψϟ�ϞΧΩ�ΪϘϓ���

˻��ήϬψϟ�Ζϗϭ�ήΧ�Ϯϫ�ϪϠΜϣ�˯ϲθϟ�Ϟχ�ήϴμϣ�ϥϷ�ΖϗϮϟ�ϲϓ�ϰϠλ�Ϣόϧ����

˼��Ϯσ�έΎλ�Ϋ·�ϞΧΪϳ�Ϧϣ�ήΜϛ�ϩΪϨϋ�Ϟψϟ�ϝ˼˿�Ϣγ����

˽��ΖϗϮϟ�ϝϭ�Ϧϣ�ΪΘϤϳ�Ϯϫϭ�ήμόϟ�Γϼμϟ�ϱέΎϴΘΧϹ�ΖϗϮϟ�Ϯϫ�ΖϗϮϟ�άϫ�

���θϟ�Ϟχ�ήϴμϣ�ϰϟ·˯ϲ�ϴϠΜϣ�����������ΔΒδϨϟΎΑ�Δϳΰϣ�ίΎΣ�ΪϘϓ�ΖϗϮϟ�άϫ�ϲϓ�ϰϠλ�ϦϤϓ�Ϫ

�ΖϗϮϟ�ϝϭ�ΪϨϋ�ϮϬϓ�ϞπϓϷ�Ύϣϭ�ΖϗϮϟ�Ϧϣ�ϩΪόΑ�ΎϤϟ�����

˾��ΖѧѧϗϮϟ�ϝϮѧѧΧΩ�ϞѧѧΒϗ�ΎѧѧϬϴϓ�ϞѧѧΧΩ�ϪѧѧϧϷ�ϪΗϼѧѧλ�μѧѧΗ�ϻ��Ζѧѧϗϭ�ϞΧΪѧѧϳ�ϻ�ϪѧѧϧϷ�

�βϤθϟ�ιήϗ�ϊϴϤΟ�ΏΎϴϐΑ�ϻ·�ΏήϐϤϟ����

��



̀����������ϞѧϬϓ�ήѧϤΣϷ�ϖϔθѧϟ�ΏΎѧϴϏ�έϮѧϓ�˯Ύθόϟ�κΨη�ϰϠλ�

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ��

́����������������ϞѧϬϓ�ΏΫΎѧϜϟ�ήѧΠϔϟ�ωϮѧϠσ�ΪѧϨϋ�˯Ύθѧόϟ�κΨη�ϰϠλ�

�ˮ�˯Ύθόϟ�ϙέΩ��

̂�����ΔϋΎδѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧϠΑ�ϲѧѧϓ�βϤθѧѧϟ�ΐѧѧϴϐΗ�˾��ϊѧѧϠτϳϭ�˯Ύδѧѧϣ�

�����ΔϋΎδϟ�ϲϓ�ϕΩΎμϟ�ήΠϔϟ˾������θѧόϟ�ϰϠѧλ�Ϊϗϭ�ήΠϓ����ϲѧϓ�˯Ύ

ˮ�ϱέΎϴΘΧϹ�ΖϗϮϟ�ϙέΩ�ϞϬϓ�˯Ύδϣ�ΔόγΎΘϟ�ΔϋΎδϟ��

˺˹���������Ζѧѧϗϭ�ϞѧѧΧΩ�ϢϠδѧѧϳ�ϥ�ϞѧѧΒϗϭ�ήμѧѧόϟ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ

ˮ�κΨθϟ�άϫ�ϢΛ΄ϳ�ϞϬϓ�ΏήϐϤϟ���

˺˺���������ϯήѧѧϓ�Βμѧѧϟ�Γϼѧѧλ�ϱέήѧѧΒϟ�ϲѧѧϓ�κΨѧѧη�ΐѧѧϗέ

��ΎτϴΧήϴϨϣ���ϴϠϟ�ΔϤϠχ�ϲϓ�Ϟ����������ϡΎѧϘϓ�ΔѧϤϠχ�ϪѧΒϘϋ�ϢΛ�ήϬχ�Ϊϗϭ�

�ΔΤϴΤλ�ϪΗϼλ�ϞϬϓ�ϰϠλϭˮ��

˺˻���ϭ�Βμѧѧϟ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�����ΕΩΎѧѧϛϭ�ϮѧѧΠϟ�ϒθѧѧϜϧ�Ϊѧѧϗ

ΔϠϴπϔϟ�ϙέΩ�ϞϬϓ�έϮϬψϟ�ϰϠϋ�βϤθϟ�ˮ�����
����������������������������������������������������������������������������������������������

˿��ϪϠϛ�ήϤΣϷ�ϖϔθϟ�ΏΎϴϐΑ�ϻ·�ΎϬΘϗϭ�ΝήΨϳ�ϻ�ϪϧϷ�ΏήϐϤϟ�ϙέΩ�Ϊϗ�Ϣόϧ����

̀�Ϊϳ�˯Ύθόϟ�Ζϗϭ�ϥϷ�ϪΗϼλ�μΗ�Ϣόϧ��ήϤΣϷ�ϖϔθϟ�ΏΎϴϐΑ�ϞΧ���

́��ίϮΠϟ�Ζϗϭ�άϫϭ�˯Ύθόϟ�ϙέΩ�Ϊϗ�Ϣόϧ����

̂��������ήΠϔϟ�ωϮϠσϭ�βϤθϟ�ΏΎϴϏ�ϦϴΑ�˺˹����ΎϬΜϠΛ�ΕΎϋΎγ�˼�ϭ�ΕΎϋΎγ�˻˹�ΔϘϴϗΩ�

�������Ϯϫ�˯ΎθόϠϟ�ϱέΎϴΘΧϹ�ΖϗϮϟ�ήΧ�ϥϮϜϴϓ́�ϭ�˻˹�������ΖѧϗϮϟ�ϪΗΎϓ�Ϊϗ�ϥϮϜϴϓ�ΔϘϴϗΩ�

�ϱέΎϴΘΧϹ���

˺˹������������ϪϧϷ�ΎϤΎϧ�ϥϮϜϳ�ϥ΄ϛ�έάϋ�Ϫϟ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ϢΛ΄ϳ�Ϣόϧ��������ϲѧϓ�Γϼμϟ�Ϟϛ�ϊϗϮϳ�Ϣϟ�

�ΎϬϟ�ΩΪΤϤϟ�ΖϗϮϟ����

˺˺��ΖϗϮϟ�ϝϮΧΩ�ϞΒϗ�ϰϠλ�Ϊϗ�ϪϧϷ�ΔϠσΎΑ�ϪΗϼλϭ�ΏΫΎϜϟ�ήΠϔϟ�άϫ����

˺˻���������������ΖѧϗϮϟ�ϲϓ�ϰϠλ�Ϊϗϭ�ϱέΎϴΘΧϹ�ΖϗϮϟ�ϻϭ�ΖϗϮϟ�ϝϭ�ΔϠϴπϓ�ϙέΪϳ�Ϣϟ�

�ΔΤϴΤλ�ϪΗϼλϭ�ϱίϮΠϟ���

���
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���Γϼμϟ�ρϭήη�ΏΎΑ���

��

�������Γϼμѧϟ�ΏϮѧΟϭ�ρϭήη�ϰϨόϣ������Ϋ·�ΎѧϬϧ�Ϯѧϫ�����ϲѧϓ�ΖѧόϤΘΟ�

�ϪϴϠϋ�Γϼμϟ�ΖΒΟϭ�ϥΎδϧ·���

ϭ�Γϼμϟ�ΏϮΟϭ�ρϭήη�˯Ύϴη�ΔΛϼΛ���

˺���ϡϼγϹ���

�˻���ύϮϠΒϟ���

˼���ϞϘόϟ���

�ϻϭ���ϡϼѧѧγϹ����ϲϠѧѧλϷ�ήϓΎѧѧϜϟ�ϰѧѧϠϋ�Γϼμѧѧϟ�ΐѧѧΠΗ�ϼѧѧϓ

�������ϲѧϓ�ΎϬΑ�ΐϟΎτϳ�ϻ�ϱ��������������ΎѧϤϧ·ϭ�Ϟѧλ�ϝΎѧόΗ�Ϫѧϟ�ϝΎѧϘϳ�ϼѧϓ�ΎϴϧΪѧϟ

������Γϼμѧѧѧѧѧϟ�ϪѧѧѧѧѧϴϠϋ�ΖѧѧѧѧѧΒΟϭ�ϢϠѧѧѧѧѧγ�ΫΈѧѧѧѧѧϓ�ϢϠѧѧѧѧѧγ�Ϫѧѧѧѧѧϟ�ϝΎѧѧѧѧѧϘϳ����������

���ϡϼѧѧѧγϹ�ϞΧΪѧѧѧϳ�Ϣѧѧѧϟ�ϱάѧѧѧϟ�Ϯѧѧѧϫ�ϲϠѧѧѧλϷ�ήϓΎѧѧѧϜϟΎΑ�ΪμѧѧѧϘϧϭ����

��������ˬ�ήϔϜϟ�ϰϠϋ�΄θϧ�ΎϤϧ·ϭ�Ύϣ�ΎϣϮϳ������ϲϠѧλϷ�ήѧϴϏ�ήϓΎѧϜϟ�Ύϣϭ�

�����άѧѧϬϓ�ϡϼѧѧγϹ�Ϧѧѧϋ�ΝήѧѧΧ�ϢѧѧΛ�ϢϠѧѧγ�ϱάѧѧϟ�ϱ�ΪѧѧΗήϤϟ�Ϯѧѧϫϭ

������Α�ΐѧϟΎτϳϭ�Γϼμѧϟ�ϪϴϠϋ�ΐΠΗ���������ΩΎѧϋ�Ϋ·�ΚѧϴΤΑ�ΎϴϧΪѧϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬ

�������������ΎϬϠμѧϳ�Ϣѧϟ�ϲѧΘϟ�ΕϮϠμѧϟ�˯Ύπѧϗ�ϪѧϴϠϋ�ΐΟϭ�ϡϼγϹ�ϰϟ

ΪΗέ�ΎϤϨϴΣˬ��˯ΎπϘϟ�ϪϴϠϋ�ΐΠϳ�ϻ�ϲϠλϷ�ήϓΎϜϟϭ����

��������Ϯѧѧѧϫ�Γϼμѧѧϟ�ΏϮѧѧΟϭ�ϲѧѧϓ�ρήѧѧη�ϡϼѧѧγϹ�ΎѧѧϨϟϮϘΑ�ΩήϤϟΎѧѧϓ

��ϡϼγϹ�����ϰπѧϣ�ΎѧϤϴϓ�Ϯѧϟϭ������ϪѧϴϠϋ�ΐѧΠΗ�ϦϤϴѧϓ�ΪѧΗήϤϟ�ϞΧΪѧϴϓ�

�ϲϠλϷ�ήϓΎϜϟ�ΝήΨϳϭ�Γϼμϟ���

��ΎѧϴϧΎΛ��Βϟ�ύϮѧϠ��������ΔϴΒμѧѧϟϭ�ϲΒμѧϟ�ϰѧϠϋ�Γϼμѧϟ�ΐѧѧΠΗ�ϼѧϓ

��ϦϳήѧѧϤΘϟ�ΏΎѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ϥήϣΆѧѧϳ�ϦϴϨѧѧγ�ϊΒѧѧγ�ΎѧѧϐϠΑ�Ϋ·�ϦѧѧϜϟϭ

�������������ΎΑήѧο�ϦϴϨѧγ�ήθѧϋ�ΎѧϐϠΑ�ΫΈϓ�Ύπϳ�ΎϬϟ�ΓέΎϬτϟΎΑ�ϥήϣΆϳϭ

�ΎϬϛήΗ�ϰϠϋ���

��



�ύϮϠΒϟϭϳΘ�ϞΎγϭ�ΙϼΛ�ϯΪΣΈΑ�ϖϘΤ���

˺��ϡϼΘΣϹ���ˬ�����������ΪѧϘϓ�ϰѧΜϧϷ�ϭ�ήϛάѧϟ�Ϧѧϣ�ϲѧϨϤϟ�ϝΰѧϧ�ϰѧΘϤϓ

Α�ϦϴΒσΎΨϣ�έΎλϭ�ΎϐϠΑ�ϊήθϟΎ���

˻��ξϴѧѧΤϟ��ˬ����ΪѧѧϘϓ�ϰѧѧΜϧϷ�ΖѧѧοΎΣ�ϰѧѧΘϤϓ�ϰѧѧΜϧϸϟ�ΔΒδѧѧϨϟΎΑ

�ΖϐϠΑ���

˼�����ήѧѧϤϋ�ϰѧѧϟ·�ϝϮѧѧλϮϟ˺˾ΔϨѧѧγ�ΔѧѧϳήϤϗ����ήѧѧϳ�Ϣѧѧϟ�ϰѧѧΘϤϓ�ˬ�

�ΪѧѧϨόϓ�ξϴѧѧΤϟ�ϭ�ϡϼΘѧѧΣϹ�ϰѧѧΜϧϷ�ήѧѧΗ�Ϣѧѧϟϭ�ϡϼΘѧѧΣϹ�ήϛάѧѧϟ

�ϝΎϤϜΘѧѧѧѧѧѧѧѧγ˺˾����ϦϴѧѧѧѧѧѧѧѧϔϠϜϣ�ϥήϴμѧѧѧѧѧѧѧѧϳ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳήϤϗ�ΔϨѧѧѧѧѧѧѧѧγ������������

��ΔϳήϤϘϟ�ΔϨδϟϭ� ˼˾˽�ϡϮϳ�ϭ́�ϭ�ΕΎϋΎγ�˽́�ΔϘϴϗΩ����

ΎΛ��ΎΜϟ��ϞϘόϟ�ˬ������˯Ύπѧϗ�ϻϭ�ϥϮѧϨΠϤϟ�ϰѧϠϋ�Γϼμϟ�ΐΠΗ�ϼϓ�

�ΔϗΎϓϹ�ΪόΑ�ϪϴϠϋ���

�ϝΎѧѧΜϣ����ϩήѧѧϤϋ�κΨѧѧη˺́��ΐΒδѧѧΑ�ϥϮϨΠϟΎѧѧΑ�ΐϴѧѧλ�ΔϨѧѧγ�

�����ϥϮϨΠϟ�ϰϠϋ�ήϤΘγϭ�ΙΩΎΣ˾��������ϦϴϨδѧϟ�ϩάѧϬϓ�ϞϘϋ�ϢΛ�ϦϴϨγ�

�ΎϬϴϓ�Γϼμϟ�˯Ύπϗ�ϪϴϠϋ�ΐΠϳ�ϻ�βϤΨϟ���

���������ϒѧϠϜϤϟ�ϥ·�ΎѧϨϠϗ�άѧϬϟϭ�ϒѧϴϠϜΘϟ�ςΑΎο�Ϯϫ�ϞϘόϟϭ�ύϮϠΒϟϭ

ΎΒϟ�Ϯϫ�ϞϗΎόϟ�ώϟ���

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��ΏΎΑ�ΔΒΤΘδϤϟ�ΕϮϠμϟ�ϲϓ����

��

�ϥΎϤδϗ�ϞϔϨϟ�Γϼλ���

����������ΔѧϋΎϤΠϟ�Ϫϴϓ�ΐΤΘδΗ�ϻ�Ϣδϗϭ�ˬ�ΔϋΎϤΠϟ�Ϫϴϓ�ΐΤΘδΗ�Ϣδϗ�

ϯΩήϓ�ϰϠμΗ�ϥ�ΐΤΘδϳ�ϞΑ������

�ϲϠϳ�Ύϣ�ϞϤθϴϓ�ΔϋΎϤΠϟ�Ϫϴϓ�ΐΤΘδΗ�ϱάϟ�ϢδϘϟ�Ύϣ΄ϓ���

˺��ϰΤοϷ�Ϊϴϋ�Γϼλ����

˻��ήτϔϟ�Ϊϴϋ�Γϼλ����

˼��βϤθϟ�ϑϮδϛ�Γϼλ����

˽��ήϤϘϟ�ϑϮδΧ�Γϼλ����

˾��˯ΎϘδΘγϹ�Γϼλ����

˿���ϳϭήΘϟ�Γϼλ����������Γϼѧλ�ΪόΑ�ϥΎπϣέ�ϲϓ�ϰϠμΗ�ϲϫϭ

��˯Ύθόϟ���ϦϴΘόϛέ�ϦϴΘόϛέ��ΎϬϠϗϭ��ѧϫήΜϛϭ�ϥΎΘόϛέΎ��ϥϭήθѧϋ�

Δόϛέ���������������ΓΪѧΣϭ�ΔϤϴϠδѧΘΑ�ΕΎѧόϛέ�ϊѧΑέ�ϰϠμѧΗ�ϥ�ίϮѧΠϳ�ϻϭ

�Δϴϔϴϛ�άϜϬΑ�ϞϘϨϟ�Ωϭέϭ�ϡΪόϟ���

�ϑϮδѧѧѧѧѧϜϟϭ�ϦϳΪѧѧѧѧѧϴόϟ�Γϼμѧѧѧѧѧϟ�Ϟμѧѧѧѧѧϔϣ�Ρήѧѧѧѧѧη�ϲΗ΄ϴѧѧѧѧѧγϭ

Ψϟϭ�˯ΎϘδΘγϹϭ�ϑϮδ�Ϳ�˯Ύη�ϥ·���

�����������������ϥ�ΐΤΘδѧϳ�ϞѧΑ�ΔѧϋΎϤΠϟ�Ϫѧϴϓ�ΐΤΘδѧΗ�ϻ�ϱάѧϟ�ϢδѧϘϟ�Ύϣϭ

�ϦϴϤδϗ�ϰϟ·�ϢδϘϨϳ�ϮϬϓ�ϯΩήϓ�ϰϠμΗ���

�ξήϔϠϟ�ϊΑΎΗ�ήϴϏ�Ϣδϗϭ�ˬ�ξήϔϠϟ�ΎόΑΎΗ�ήΒΘόϳ�Ϣδϗ���

���ξήѧѧѧϔϠϟ�ΎѧѧόΑΎΗ�ϪѧѧϧϮϛ�ϰѧѧϨόϣϭ���ΕϮϠμѧѧѧϟΎΑ�ΔѧѧτΒΗήϣ�ΎѧѧϬϧ�

���������ϼΜѧϣ�ήϬψϟΎѧϛ�νήѧϔϟ�ΐѧϠσ�ϊѧϣ�ΐѧϠτΗϭ�ωήθѧΘϓ�βѧϤΨϟ

��θѧΗ�ϲϬϓ���ϳϭ�ΐѧϠτΗϭ�ωή���ΐѧϠτ��������ΔѧϳΪόΒϟϭ�ΔѧϴϠΒϘϟ�ΔϨδѧϟ�ΎѧϬόϣ

���������������ϦϨδѧϟ�ϲѧϓϭ�Δϴѧοήϔϟ�ϪѧΟϭ�ϰѧϠϋ�ήѧϬψϟ�ϲϓ�ΐϠτϟ�ϦϜϟϭ

Ϲ�ϪΟϭ�ϰϠϋΏΎΒΤΘγ������



����������ήѧϴϏϭ�ΪϛΆϣ�ϦϴϤδϗ�ϰϟ·�ϢδϘϨϴϓ�ξήϔϠϟ�ϊΑΎΘϟ�ϢδϘϟ�Ύϣ΄ϓ

�ΪϛΆϣ���

������������Ϳ�ϰϠѧλ�ϲѧΒϨϟ�ϪϴϠϋ�ΐχϭ�ϱάϟ�Ϯϫ�ΪϛΆϣ�ϪϧϮϛ�ϰϨόϣϭ

�ϢϠϓ�ΪϛΆϤϟ�ϑϼΨΑ�ϢϠγϭ�ϪϴϠϋΗ�ϞμΤϪϨϣ��ΎϤΩ�ΔΒχϮϣ����

�ϲϠϳ�Ύϣ�ϞϤθϳ�ΪϛΆϤϟΎϓ����

˺��ΔϴϠΒϘϟ�ήΠϔϟ�ΔϨγ�ϥΎΘόϛέ�ϲϫϭ����

˻��ΔϴϠΒϘϟ�ήϬψϟ�ΔϨγ�ϥΎΘόϛέ�ϲϫϭ����

˼��ΔϳΪόΒϟ�ήϬψϟ�ΔϨγ�ϥΎΘόϛέ�ϲϫϭ����

˽��ΔϳΪόΒϟ�ΏήϐϤϟ�ΔϨγ�ϥΎΘόϛέ�ϲϫϭ����

˾��ΔϳΪόΒϟ�˯Ύθόϟ�ΔϨγ�ϥΎΘόϛέ�ϲϫϭ����

�ϲϠϳ�Ύϣ�ϞϤθϳ�ΪϛΆϤϟ�ήϴϏϭ���

˺����ϥΎϴΘϓΎѧο·�ϥΎΘόϛέ����ήѧϬψϟ�ϞѧΒϗ���������ήѧϬψϟ�ϞѧΒϗ�ϲϠμѧϳ�ϱ�

���ѧѧϔϳ�˯Ύѧѧη�ϥ·�ΕΎѧѧόϛέ�ϊѧѧΑέμ���ϲϠμѧѧϳ�ϱ�ϡϼδѧѧΑ�ΎѧѧϤϬϨϴΑ�Ϟ

���ϬϴϠμѧѧѧѧѧѧѧϳ�˯Ύѧѧѧѧѧѧѧη�ϥ·ϭ�ϦϴѧѧѧѧѧѧѧΘόϛέ�ϦϴѧѧѧѧѧѧѧΘόϛέϤ�ήϬψϟΎѧѧѧѧѧѧѧϛ�Ύ������

ϓ�ήϴϏ�ϥΎΘϨΛ�ϥΎΘόϛέϭ�ϥΎΗΪϛΆϣ�ϥΎΘϨΛ�ϥΎΘόϛή�ϦϴΗΪϛΆϣ���

˻����ϥΎΘόϛέϥΎΘϴϓΎο·����ήѧϬψϟ�ΪѧόΑ��ϓΘ�ϨΛ�ϥϮѧϜ�ѧΘ�ΗΪѧϛΆϣ�ϥΎϴ�Ϧ

ϨΛϭΘ�ϦϴΗΪϛΆϣ�ήϴϏ�ϥΎ���

˼��Βϗ�ΕΎόϛέ�ϊΑέήμόϟ�Γϼλ�Ϟ����

˽��ΏήϐϤϟ�ϞΒϗ�ϥΎΘόϛέ����

˾��˯Ύθόϟ�ϞΒϗ�ϥΎΘόϛέ����

��������ϥΎΘϨΛϭ�ΎϬϠΒϗ�ϥΎΘϨΛ�ήϬψϟΎϛ�ϲϬϓ�ΔόϤΠϟ�Γϼμϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ

�ΎϫΪѧѧόΑ�ϥΎѧѧΗΎϫϭ����ΔѧѧϳΪόΒϟϭ�ΔѧѧϴϠΒϘϟ�ϰѧѧϠϋ�ϑΎπѧѧϳϭ�ϥΎΗΪѧѧϛΆϣ

�ϦϴΗΪϛΆϣ�ήϴϏ�ϥΎΘϨΛ���

��

��



�ξήϔϠϟ�ϊΑΎΘϟ�ήϴϏ�ϢδϘϟ�Ύϣϭ�ϲϠϳ�Ύϣ�ϞϤθϴϓ���

˺���ήΗϮϟ�Γϼλ���Α�ϰϠμΗ�ϲϫϭ���Ϊό��Γϼλ��˯Ύθόϟ��ωϮϠσ�ϰϟ·

�ήΠϔϟϬϠϗϭΎϭ�Δόϛέ�ϫήΜϛΎ�Δόϛέ�ήθϋ�ϯΪΣ·����

�ϰϠѧѧλ�Ϋ·ϭ�κΨθѧѧϟ��Δѧѧόϛέ�ήθѧѧϋ�ϯΪѧѧΣ·ϓϠμѧѧϳ�ϥ�ϪѧѧϠϴ�ΎϬ

��������Δѧѧѧѧόϛέ�ήѧѧѧѧΧ�ϲѧѧѧѧϓ�ΪѧѧѧѧΣϭ�ΪϬθѧѧѧѧΗϭ�ΪѧѧѧѧΣϭ�ϡϼδѧѧѧѧΑ�ΎѧѧѧѧϬϠϛ�����������

����������ΎϫΪѧΣϮϟ�ΓήѧϴΧϷϭ�ϦϴΘόϛέ�ϦϴΘόϛέ�ϲϠμϴϓ�Ϟμϔϳ�ϥ�Ϫϟϭ

�Ϟπϓ�άϫϭ���

���ΕϮϨϘϟ�ϩήϜϳϭήΗϮϟ�ϲϓ���ΪѧόΑ�˯ΎϋΪϟ�Ϯϫϭ���ϲѧϓ�ϻ·��ωϮѧϛήϟ

������ΕϮѧѧѧϨϘϟ�ΐΤΘδѧѧѧϴϓ�ϥΎπѧѧѧϣέ�ήϬѧѧѧη�Ϧѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧΜϟ�ϒμѧѧѧϨϟ������

������ΔϨδѧϟ�Ϟѧϛ�ϲѧϓ�ήΗϮѧϟ�ϲϓ�ΕϮϨϘϟ�ϡΪϋ�Ϯϫ�ΐΤΘδϤϟ�ϥ�ϱ

��ήϳ�ϥ�ΩήΠϤΒϓϓ�������������ϩΪѧϤΣ�ϦѧϤϟ�Ϳ�ϊϤѧγ�ϝϮѧϘϳϭ�ωϮѧϛήϟ�Ϧϣ�ϊ

������ΓήηΎΒϣ�ΪΠδϳ�ΪϤΤϟ�Ϛϟϭ�ΎϨΑέ���������Ϧѧϣ�ϲϧΎѧΜϟ�ϒμѧϨϟ�ϲѧϓ�ϻ·

�ΐΤΘδϴϓ�ϥΎπϣέ�ήϬη�ΕϮϨϘϟ���

˻��ϰΤπϟ�Γϼλ�ΎϬϠϗϭ��ΕΎόϛέ�ϲϧΎϤΛ�ΎϫήΜϛϭ�ϥΎΘόϛέ��

�����������������Ϟѧϛ�ΪѧόΑ�ϢϠδѧϳ�ϥ�ϞπѧϓϷϭ�ΓΪѧΣϭ�Γϼѧλ�ΎϬϴϠμѧϳ�ϥ�Ϫϟϭ

�ϦϴΘόϛέ���

���������������ϰѧϟ·�ѧϣέ�έΪѧϗ�βϤθѧϟ�ωΎѧϔΗέ�Ϧѧϣ�ϰΤπϟ�Γϼλ�Ζϗϭϭ

�ϝϭΰϟ�ΖϗϭΓήϴϬψϟ�ΪϨϋ����

���������������ΚѧϴΤΑ�βϤθѧϟ�ϡΎѧϣ�ϩΰѧϛήϧϭ�ϣήѧΑ�ϲΗ΄ѧϧ�ΎϨϧ�ϚϟΫ�ϰϨόϣϭ

��������ϰѧѧϟ·�ϊѧѧΟήϧϭ�ΎѧѧϨϣΎϣ�βϤθѧѧϟ�ϥϮѧѧϜΗϭ�˯Ύπѧѧϔϟ�ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϜϧ

�Ύδѧѧϣ�˯έϮѧѧϟ�����ϢѧѧΛ�ΔπѧѧϔΨϨϣ�ΪѧѧΒΗ�ϲѧѧϬϓ�βϤθѧѧϟ�ΐѧѧϗήϧϭ�Δϓ

���������ϣήϟ�έΪϘΑ�ΖόϔΗέ�βϤθϟ�ϥ�ΎϧέΎμΑ΄Α�ΎϨϳέ�ΫΈϓ�ϊϔΗήΗ

������ϊΒѧѧγ�ϪѧѧϟϮσ�ϣήѧѧϟϭ�ˬ�ϰΤπѧѧϟ�Ζѧѧϗϭ�ϝϮѧѧΧΩ�ϲѧѧϨόϳ�άѧѧϬϓ

�ϱϭΎδѧѧϳ�Ύѧѧϣ�ϱ�ϲѧѧϣΩϵ�ωέάѧѧΑ�ωέΫ˼ˬ˼˿ϣ�ήѧѧΘ�ώѧѧϠΑ�ΫΈѧѧϓ�



�����������ϼϴѧϠϗ�κѧϘϧ�ϭ�έΪѧϘϤϟ�άѧϫ�ήѧψϨϟ�ΐδѧΤΑ�βϤθϟ�ωΎϔΗέ

�ϰΤπϟ�Ζϗϭ�ϞΧΩ�ΪϘϓΑ�ϩέΪϗ�Ϊϗϭ�˰˰Α�ϢϬπό˺˿ΔϘϴϗΩ�����

˼���ϟ�ΓϼλΪΠϬΘ������������Ϧѧϣ�υΎϘϴΘѧγϹ�ΪѧόΑ�ωϮѧτΘϟ�Γϼѧλ�ϲϫϭ

����Γϼѧѧѧλ�ϥ�ϱ�˯Ύθѧѧѧόϟ�ϰϠѧѧѧλ�Ϊѧѧѧϗ�ϥϮѧѧѧϜϳ�ϥ�ρήѧѧѧη�ϡϮѧѧѧϨϟ

����ϞѧѧϴϠϟ�Ϧѧѧϣ�φϘϴΘδѧѧϳ�ϢѧѧΛ�ϥΎδѧѧϧϹ�ϡΎѧѧϨϳ�ϥ�ΪѧѧόΑ�ϥϮѧѧϜΗ�ΪѧѧΠϬΘϟ

ϳϭ�Ϊϗ�ϥϮϜϠλϰ�ϡϮϨϟ�ΪόΑ�ϭ�ϡϮϨϟ�ϞΒϗ�Ύϣ·�˯Ύθόϟ����

ϡ�ϡΎѧѧϧ�˯Ϯѧѧγ�˯Ύθѧѧόϟ�ΪѧѧόΑ�Γϼѧѧλ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϫ�ϞѧѧϴϠϟ�Γϼѧѧλϭϻ��

��ΔѧѧϳΪόΒϟ�˯Ύθѧѧόϟ�ΔϨѧѧγ�ϞϤθѧѧΘϓ�ѧѧγ�ΎѧѧϤϫϼϛϭ�Ϩ��Γϼѧѧλ�ϦѧѧϜϟϭ�Δ

�ΓΪϛΆϣ�ήϴϏ�ϞϴϠϟ�Γϼλϭ�ΓΪϛΆϣ�ΔϨγ�ΪΠϬΘϟ���

������������ϥϷ�ΪѧΠϬΘϟ�Γϼѧλ�Ϧϣ�Ϣϋ�ϞϴϠϟ�Γϼλ�ϥ�ϲϫ�ΔλϼΨϟϭ

�����������Ύѧϣ�ϻ�ϡ�ϡΎѧϧ�˯Ϯѧγ�˯Ύθѧόϟ�ΪѧόΑ�ϲϠѧλ�Ύѧϣ�ϲϫ�ϞϴϠϟ�Γϼλ

����ϡΎѧѧѧϧ�ϥϮѧѧѧϜϳ�ϥ�ρήѧѧѧη�˯Ύθѧѧѧόϟ�ΪѧѧѧόΑ�Γϼμѧѧѧϟ�ϮѧѧѧϬϓ�ΪѧѧѧΠϬΘϟ

�ϞϴϠϟ�Ϧϣ�φϘϴΘγϭ���

�ΎΑΎΒΤΘγ�Ϊη�ΪΠϬΘϟ�ϦϜϟϭ�ΐΤΘδϣ�ΎϤϫϼϛϭ���

��

��
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��

��

��

��



���ϖΒγ�Ύϣ�ΔλϼΧ���

��

�ΔΛϼΛ�Γϼμϟ�ΏϮΟϭ�ρϭήη���

˺��ϡϼγϹ��������Ϟѧϋ�ΐѧΠΗ�ϼϓ�ϰπϣ�ΎϤϴϓ�Ϯϟϭ���ήϓΎѧϜϟ����Γϼμѧϟ�

�������������ϪѧϴϠϋ�ΐѧΠΘϓ�ΪѧΗήϤϟ�Ύϣϭ�ˬ�ϡϼγϹ�ΪόΑ�˯ΎπϘϟ�ϪϣΰϠϳ�ϻϭ

�ϡϼѧѧγϺϟ�ωϮѧѧΟήϟ�ΪѧѧόΑ�ΎϬΎπѧѧϗ�ϪѧѧϣΰϠϳϭ�Γϼμѧѧϟ�ϥΎѧѧϛ�ϪѧѧϧϷ

ΎϤϴϓ�ΎϤϠδϣ�ϰπϣ����

˻��ύϮϠΒϟ��������������ήϣΆѧϳ�ϦѧϜϟϭ�ώѧϠΒϳ�Ϣѧϟ�Ϧϣ�ϰϠϋ�Γϼμϟ�ΐΠΗ�ϼϓ�

���������������ϊΒѧγ�ΎѧϐϠΑ�Ϋ·�ΎѧϬϴϠϋ�ΪѧϳϮόΘϟ�ΏΎѧΑ�Ϧϣ�ΔϴΒμϟϭ�ϲΒμϟ�ΎϬΑ

�ϥΎΑήπϳϭ�ϦϴϨγ�ΎϬϛήΗ�ϰϠϋ�ϦϴϨγ�ήθϋ�ΎϐϠΑ�Ϋ·���

˼����ϞϘόϟ�����������ϪѧϴϠϋ�ΐѧΠϳ�ϻϭ�ϥϮѧϨΠϤϟ�ϰϠϋ�Γϼμϟ�ΐΠΗ�ϼϓ

�ϞϘόϳ�ϥ�ΪόΑ�˯ΎπϘϟ���

�����ѧѧΑ�ϞѧѧϜϓ�ϒѧѧϴϠϜΘϟ�ΪѧѧΣ�Ϯѧѧϫ�ύϮѧѧϠΒϟϭ�ϞѧѧϘόϟϭ��ϮѧѧϬϓ�ϞѧѧϗΎϋ�ώϟΎ

ϒϠϜϣ���

����ϥΎϤδϗ�Γϼμϟ�ϞϓϮϧϭ���������Ϣδѧϗϭ�ΔѧϋΎϤΠϟ�Ϫѧϴϓ�ΐΤΘδѧΗ�Ϣδϗ

ѧѧѧϳ��ѧѧѧϟ�Ύѧѧѧϣ΄ϓ�ˬ�ΔѧѧѧϋΎϤΠϟ�ϡΪѧѧѧϋ�Ϫѧѧѧϴϓ�ΐΤΘδϱά��Ϫѧѧѧϴϓ�ΐΤΘδѧѧѧΗ�

�ΔѧѧϋΎϤΠϟ��ϦϳΪѧѧϴόϟ�Γϼѧѧλ�ϞϤθѧѧϴϓ��˯ΎϘδѧѧΘγϹϭ�ϦϴϓϮδѧѧϜϟϭ

��ϥΎπϣέ�ϲϓ�˯Ύθόϟ�ΪόΑ�ϥΎΘόϛέ�ϥΎΘόϛέ�ϲϫϭ�ϳϭήΘϟϭ��

���������ϥΎϤδѧϗ�ΔѧϋΎϤΠϟ�ϡΪϋ�Ϫϴϓ�ΐΤΘδϳ�ϱάϟϭ�����ήѧϔϠϟ�ϊΑΎѧΗ�ξ

�������ήѧѧϴϏϭ�ΪѧѧϛΆϣ�ξήѧѧϔϠϟ�ϊΑΎѧѧΘϟϭ�ˬ�ξήѧѧϔϠϟ�ϊΑΎѧѧΗ�ήѧѧϴϏϭ

�����ήѧϬψϟ�ΔϨѧγϭ�ˬ�ϦϴΘόϛέ�ΔϴϠΒϘϟ�ήΠϔϟ�ΔϨγ�ΪϛΆϤϟΎϓ�ˬ�ΪϛΆϣ

�ˬ�ϦϴѧѧΘόϛέ�ΔѧѧϴϠΒϘϟ��ˬ�ϦϴѧѧΘόϛέ�ΔѧѧϳΪόΒϟ�ήѧѧϬψϟ�ΔϨѧѧγϭ�ΔϨѧѧγϭ

ˬ�ϦϴΘόϛέ�ΔϳΪόΒϟ�ΏήϐϤϟ�ϦϴΘόϛέ�ΔϳΪόΒϟ�˯Ύθόϟ�ΔϨγϭ������



��������ΪѧόΑ�ϥΎΘόϛέϭ�ήϬψϟ�ϞΒϗ�ϥΎΘϴϓΎο·�ϥΎΘόϛέ�ΪϛΆϤϟ�ήϴϏϭ�

���ϞѧΒϗ�ϥΎѧѧΘϨΛϭ�ήμѧѧόϟ�ϞѧΒϗ�ϊѧѧΑέϭ�ήѧϬψϟ�ϥΎѧѧΘϨΛϭ�ΏήѧѧϐϤϟ�

�˯Ύθόϟ�ϞΒϗ�����

�ξήѧѧϔϠϟ�ϊΑΎѧѧΘϟ�ήѧѧϴϏϭ��Δѧѧόϛέ�ΎѧѧϬϠϗϭ�ήΗϮѧѧϟ�Γϼѧѧλ�ϞϤθѧѧϳ

������ΎѧѧϬϠϗϭ�ϰΤπѧѧϟ�Γϼѧѧλϭ�ˬ�Δѧѧόϛέ�ήθѧѧϋ�ϯΪѧѧΣ·�ΎѧѧϫήΜϛϭ

������ΪΠϬΘϟ�Γϼλϭ�ˬ�ΕΎόϛέ�ϲϧΎϤΛ�ΎϫήΜϛϭ�ϥΎΘόϛέ���ϲϫϭ���Ύѧϣ

�˯Ύθόϟ�Γϼλ�ΪόΑ�ϡϮϨϟ�ΪόΑ�ϯΩΆΗ���
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���ϲΤϴοϮΗ�ςτΨϣ���

���ϲδϴήϟ�ςτΨϤϟ����

Γϼμϟ�ΏϮΟϭ�ρϭήη��

 
             

�����������ϡϼγϹ����������������������ύϮϠΒϟ��������������ϞϘόϟ�����

����������������������������������������������������������������������������������������������

�Γϼμϟ�ϞϓϮϧ��
��

                                                                         
   ΔϋΎϤΠϟ�Ϫϴϓ�ΐΤΘδΗ�������������������������ΔϋΎϤΠϟ�Ϫϴϓ�ΐΤΘδΗ�ϻ    

���������������������������������������������������������

��
�ϳϭήΘϟ�����˯ΎϘδΘγϹ�����ϥΎϓϮδϜϟ����ϥΪϴόϟ�����������ξήϔϟ�ϊΑΎΗ�ήϴϏ����������������ξήϔϠϟ�ϊΑΎΗ�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�������������������������������������������������������������������������������Π˷ϬΘϟ������ϰΤπϟ����������ήΗϮϟ�������������Ϊ

��

��������������������ΪϛΆϣ��������������������������������������������������������������ΪϛΆϣ�ήϴϏ���

�����������������������������������

��

��
��������Βμϟ�ϞΒϗ����������ήϬψϟ�ϞΒϗ��������ήϬψϟ�ΪόΑ�ΪόΑ�����������ΏήϐϤϟ˯Ύθόϟ�ΪόΑ��

��������������˻���������������˻�������������˻�������������˻�������������˻����

������������������������������

��

��
�������������������������������������������������Ύθόϟ�ϞΒϗ�������ΏήϐϤϟ�ϞΒϗ�������ήμόϟ�ϞΒϗ�������ήϬψϟ�ΪόΑ������ήϬψϟ�ϞΒϗ˯

������������������������������������������������������˻������������˻���������������˽���������������˻��������������˻����



���κϨϟ�ϰϠϋ�˯Ϯο����

�������Ϟμϓ�������������������������

�������˯Ύϴѧη�ΔΛϼΛ�Γϼμϟ�ΏϮΟϭ�ςήηϭ���ϡϼѧγϹ���ύϮѧϠΒϟϭ�

Ϯϫϭ�ϞϘόϟϭ�ϒϴϠϜΘϟ�ΪΣ����

ϮϠμѧѧѧϟϭΕΎϧϮϨδѧѧѧϤϟ�Ε��ϥΎϓϮδѧѧѧϜϟϭ�ϥΪѧѧѧϴόϟ�βѧѧѧϤΧ��

�ˬ�˯ΎϘδѧѧΘγϹϭ�ξήѧѧϔϠϟ�ΔѧѧόΑΎΘϟ�ϦϨδѧѧϟϭ�ήθѧѧϋ�ΔόΒѧѧγ��

������ϩΪѧѧόΑ�ϥΎѧѧΘόϛέϭ�ήѧѧϬψϟ�ϞѧѧΒϗ�ϊѧѧΑέϭ�ήѧѧΠϔϟ�ΎѧѧΘόϛέ�Δѧѧόϛέ�

����ΪѧѧόΑ�ΙϼѧѧΛϭ�ΏήѧѧϐϤϟ�ΪѧѧόΑ�ϥΎѧѧΘόϛέϭ�ήμѧѧόϟ�ϞѧѧΒϗ�ϊѧѧΑέϭ

ήΗϮϳ�˯ΎθόϟϦϬϨϣ�ΓΪΣϮΑ�����

�������������������������������������������������������������������������
��Ϟμϔϟ�Γϼμϟ�ϪϴϠϋ�ΐΠΗ�Ϧϣ�ΕΎϔλ�ϥΎϴΑ�ϦϴΌϴθϟ�ΩϮϘόϣ�ˬϭ��ϥΎϴΑϞϓϮϨϟ����

������������������ήϓΎѧϜϟ�ϑϼѧΨΑ�Γϼμѧϟ�ϪѧϴϠϋ�ΐѧΠΗ�ϦϤϴѧϓ�ΪѧΗήϤϟ�ϞΧΪѧϴϓ�ϰπѧϣ�ΎѧϤϴϓ�Ϯϟϭ

ϲϠλϷ���

����ϞѧѧѧϘόϟϭ�ύϮѧѧѧϠΒϟ�ϞѧѧѧϘόϟ�ϲѧѧѧϨϋ�ϦϳήѧѧѧϴΧϷ�ϦϴѧѧѧϨΛϹ�Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧϛΫ�Ύѧѧѧϣ�ϱ�Ϯѧѧѧϫϭ���������

�����ήϓΎѧϜϟ�ϥϷ�ϡϼγϹ�ϞΧΪϧ�Ϣϟϭ�������������ΐѧγΎΤϳ�Ϫѧϧ�ϰѧϨόϤΑ�Δόϳήθѧϟ�ωϭήѧϔΑ�ΐѧσΎΨϣ�

���������������������Ϣ˸ѧϟ�Ϣѧϟ�ϞμѧΗ�Ϣ˸ѧϟ�Ϣѧϟ�ΓήѧΧϵ�ϲϓ�Ϫϟ�ϝΎϘϴϓ�ήϔϜϟ�ϰϟ·�ΔϓΎοϹΎΑ�ΔϣΎϴϘϟ�ϡϮϳ�ΎϬϴϠϋ

���������������ΪѧόΑ�ϢѧΛ�ϢϠѧγ�Ϫѧϟ�ϝΎѧϘϳ�ϞΑ�ΎϴϧΪϟ�ϲϓ�ΎϬΑ�ΐσΎΨϳ�ϻϭ�άϜϫϭ�ϕΪμΘΗ�Ϣ˸ϟ�Ϣϟ�ϢμΗ

�ϞϗΎόϟ�ώϟΎΒϟ�Ϯϫ�ϒϠϜϤϟΎϓ�ϪϴϠϋ�ΐΠΗ�ϚϟΫ����

�δΗ�Ύϣ�Ϯϫϭ�ϝϭϷ�ϢδϘϟ�Ϯϫ�άϫΘ�ΐΤ�ΔϋΎϤΠϟ�Ϫϴϓ���

��ήϤϘϟ�ϑϮδΧϭ�βϤθϟ�ϑϮδϛ���

�����������������ΔѧϋΎϤΠϟ�Ϫѧϴϓ�ΐΤΘδѧΗ�ϻ�Ύѧϣ�Ϯѧϫϭ�ϲϧΎΜϟ�ϢδϘϟ�Ϯϫ�άϫ������ΎѧϬϨϣ�ΪѧϛΆϤϟ�˯Ϯѧγ

�ΎϤϬϨϴΑ�ϊϤΟ�Ϊϗ�ϮϬϓ�ΪϛΆϤϟ�ήϴϏϭ�ΎϬϟ�ϊΑΎΗ�ήϴϏϭ�ξήϔϠϟ�ϊΑΎΗ�ϥΎϤδϗ�Ϯϫϭ���

����˺̀������������ϩΎѧϧήϛΫ�Ύѧϣ�ΐδѧΤΑϭ�ωΎΠѧη�ϮѧΑ�ϲѧοΎϘϟ�ϩήѧϛΫ�Ύѧϣ�ΐδΤΑ��˻˻���

ΔϓΎοΈΑ���˻����ΪόΑ�ϭ�ήϬψϟ�˻����ϭ�ΏήϐϤϟ�ϞΒϗ�˻�����˯Ύθόϟ�ϞΒϗ���

�͉Ϊϋ��������ξήѧϔϠϟ�ΔѧόΑΎΘϟ�ΕϮϠμѧϟ�Ϧѧϣ�ήΗϮϟ��������ΎѧϬϨϣ�ϩΪѧϋ�ϡΪѧϋ�ϰѧϟϭϷ�ϥΎѧϛϭ�ˬ

��ΔϨѧѧγ�ϲϠѧѧλ�ϥ�ΖѧѧϳϮϧ�ήΗϮѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϱϮѧѧϨϧ�ϥ�μѧѧϟ�˯ΎθѧѧόϠϟ�ΎѧѧόΑΎΗ�ϥΎѧѧϛ�Ϯѧѧϟ�ϪѧѧϧϷ

�����������ΔϠϘΘδѧϣ�Γϼѧλ�ΎѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ϝΪѧϓ�ήΗϮѧϠϟ�μΗ�ϻ�ΔϴϨϟ�ϩάϫ�ϥ�ϊϣ�ΔϳΪόΒϟ�˯Ύθόϟ

΅Ω�ϒϗϮΗ�ϥ·ϭ˯Ύθόϟ�ϞΒϗ�ήΗϮϟ�μϳ�ϻ�ϪϧϷ�˯Ύθόϟ�Γϼλ�ϰϠϋ�Ύϫ�����������

����������ΔѧϳΪόΒϟ�˯Ύθѧόϟ�ΔϨγ�ϰϠλ�Ϫϧ�ϱ��˻������������ήΗϮѧϟ�Ϟѧϗ�άѧϫϭ�ΓΪѧΣϮΑ�ήѧΗϭ�ϢѧΛ

�ήθϋ�ϯΪΣ·�ϩήΜϛϭ�ΔΛϼΛ�Ϫτγϭϭ���
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��ξήϔϠϟ�ϊΑΎΘϟ�ήϴϏ�Ϯϫ�ϢδϘϟ�άϫ���

��ΓΪϛΆϤϟ�ϲϫ�ΎϬϧϷ�Ϟπϓ�ΪΠϬΘϟΎΑ�ήϴΒόΘϟϭ�ΪΠϬΘϟ�Γϼλ�ϱ���

�������Γϼλ�ϊϣ�ΪόΗ�ϥ�ϰϟϭϷ�ϞΑ�ϢϴϘΘδϣ�ήϴϏ�ϢδϘϟ�άϫ�Ϧϣ�ϳϭήΘϟ�Γϼλ�Ϊϋ

���ΎѧѧѧѧѧϬϧϷ�˯ΎϘδѧѧѧѧѧΘγϹϭ�ϦϴϓϮδѧѧѧѧѧϜϟϭ�ϦϳΪѧѧѧѧѧϴόϟ�����������������ΔѧѧѧѧѧϋΎϤΠϟ�ΎѧѧѧѧѧϬϴϓ�ϦδѧѧѧѧѧΗ�ΔѧѧѧѧѧϠϓΎϧ

�������ϰϟϭϷ�ϥΎϜϟ�ΎϨϫ�ήΗϮϟ�ήϛΫ�Ϯϟϭ���������Δϟ΄δѧϣ�ϰϠϋ�κϨϳ�Ϣϟ�Ϫϧ�ϒϨμϤϠϟ�ϊϔθϳ�ϦϜϟ

�ΓέϮμѧѧΑ�ϡΎδѧѧϗϷ�ϊѧѧϳίϮΘϟ�ϩΎѧѧϧήϛΫ�ϦѧѧΤϧ�ΎѧѧϤϧ·ϭ�ϪϤϴδѧѧϘΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϋΎϤΠϟ�ΏΎΒΤΘѧѧγ

�ΔϴϘτϨϣ���
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���ΔϴϠϤϋ�ϞΎδϣ���
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˺�����������������ΐѧΠϳ�ϞѧϬϓ�ήѧϤόϟ�Ϧѧϣ�ϦϴΘδѧϟ�ϲѧϓ�Ϯϫϭ�ϢϠγ�ϲϧήμϧ�

ϮϠμϟ�˯Ύπϗ�ϪϴϠϋˮ�ύϮϠΒϟ�άϨϣ�ϪΘΗΎϓ�ϲΘϟ�Ε��

˻������ϡϼγϹ�Ϧϋ�ΪΗέ�ϢϠδϣ���ͿΎΑ�ΫΎϴόϟϭ����ϊѧΟέϭ�ΏΎΗ�ϢΛ�

����������������ϲѧϓ�ϪѧΘΗΎϓ�ϲѧΘϟ�ΕϮϠμѧϟ�˯Ύπѧϗ�ϪѧϴϠϋ�ΐѧΠϳ�ϞϬϓ�ϡϼγϺϟ

�ˮ�ΓΩήϟ�Ϧϣί���

˼������������ϲѧΘϟ�ΕϮϠμѧϟ�˯Ύπϗ�ϪϴϠϋ�ΐΠϳ�ϞϬϓ�ϞϘϋ�Ϊϗ�ϥϮϨΠϣ�

ˮ�ϥϮϨΠϟ�Ϧϣί�ϲϓ�ϪΘΗΎϓ��

˽����ήѧѧϤόϟ�Ϧѧѧϣ�ώѧѧϠΒϳ�ϲΒѧѧλ�̂���ϥ�ϪѧѧϴϠϋ�ΐѧѧΠϳ�ϞѧѧϬϓ�ϦϴϨѧѧγ�

ˮ�ϲϠμϳ��

˾�������ΎϫήϤϋϭ�ξϴΤϟ�Ύϫ˯ΎΟ�ΔϴΒλ˺˹�����ΐѧΠΗ�ϞϬϓ�ΕϮϨγ�

ˮ�Γϼμϟ�ΎϬϴϠϋ��

˿���������ήѧϤόϟ�Ϧѧϣ�ΖϐϠΑ�ΖϨΑ�˺˽���������ϢΨπѧϳ�ΎϬϤδѧΟ�ΪѧΑϭ�ήѧϤϋ�

ˮ�Γϼμϟ�ΎϬϴϠϋ�ΐΠϳ�ϞϬϓ�ΎπϴΣ�ήΗ�Ϣϟϭ�ϢϠΘΤΗ�Ϣϟ�ΎϬϨϜϟϭ��
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�����������������������������������������������������������������������
��

˺������ϟ�˯Ύπϗ�ϪϴϠϋ�ΐΠϳ�ϻ���������ϩήϔϛ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ΐΠΗ�Ϣϟ�ΎϬϧϷ�Γϼμ�ϻ�ΎѧϬϧ�Ϋ·��ΐѧΠΗ�

�ϰϠϋ�ϻ·�ΔΒϟΎτϣ�ΏϮΟϭϢϠδϤϟ���

˻������������ϥΎѧϛ�ϪѧϧϷ�ϪѧϴϠϋ�˯ΎπѧϘϟ�ϪϴϠϋ�ΐΠϳ�Ϣόϧ������������Γϼμѧϟ�ϪѧϴϠϋ�ΖѧΒΟϭ�Ϊѧϗϭ�ΎϤϠδѧϣ�

ϤϠϓΎ�ϪΘϣΫ�ϲϓ�ΖϴϘΑ�ΪΗέ����

˼��ϥϮϨΠϤϟ�ϰϠϋ�ΐΠΗ�ϻ�ΎϬϧϷ�Γϼμϟ�˯Ύπϗ�ϪϴϠϋ�ΐΠϳ�ϻ����

˽����������������ϰѧϠϋ�ΐѧΠΗ�ϻ�ΎѧϬϧϷ�Γϼμѧϟ�ϪѧϴϠϋ�ΐΠΗ�ϻ�����������ϰѧϠϋ�ΐѧΠϳ�ϦѧϜϟϭ�ώϟΎѧΒϟ�ήѧϴϏ

�ΓϼμϟΎΑ�ϩήϣ΄ϳ�ϥ�ϪϳΪϟϭ����

˾��ύϮϠΒϟ�ΕΎϣϼϋ�Ϧϣ�ξϴΤϟ�ϥϷ�Γϼμϟ�ΎϬϴϠϋ�ΐΠΗ�Ϣόϧ����

˿�������������������ϥ�ΎѧϬϴΑ΄ϛ�ΎѧϬϴϟϭ�ϰѧϠϋ�ΐѧΠϳ�ϦϜϟϭ�ΔϐϟΎΑ�ήϴϏ�ΎϬϧϷ�Γϼμϟ�ΎϬϴϠϋ�ΐΠΗ�ϻ�

�ΎϬϛήΗ�ϰϠϋ�ΎϬΑήπϳϭ�ΓϼμϟΎΑ�Ύϫήϣ΄ϳ���



̀������ϳϭήΘϟ�κΨη�ϰϠλ�˽����ϞѧϬϓ�ΓΪΣϭ�ΔϤϴϠδΘΑ�ΕΎόϛέ�

μΗˮ���

́�ˮ�ϚϟΫ�ίϮΠϳ�ϞϬϓ�ΔϋΎϤΟ�ήϬψϟ�ΔϨγ�κΨη�ϰϠλ���

̂�����������βϤθѧϟ�ϕϭήη�ΪόΑ�φϘϴΘγΎϓ�ήΗϮϟ�Γϼλ�κΨη�ΕΎϓ�

ˮ�ϩήΗϭ�μϳ�ϞϬϓ�ΓΪΣϭ�Δόϛέ�ϰϠμϓ��

˺˹�������ϰΤπѧϟ�Γϼѧλ�ϲϠμϳ�ϡΎϘϓ�ϕϭήθϟΎΑ�βϤθϟ�ΕΪΘΑ�

μΗ�ϞϬϓ�ˮ�ϪΗϼλ���

˺˺���������ΎϫΪόΑ�ϰϠλ�ϢΛ�˯Ύθόϟ�κΨη�ϰϠλ�́���ϞϬϓ�ΕΎόϛέ�

�ˮ�ΪΠϬΘϟ�Γϼλ�Ϧϣ�ήΒΘόΗ��

˺˻��ΔϨѧѧγ�ϯϮѧѧϧ�ϢѧѧΛ�ΔѧѧϳΪόΒϟ�ΔϨδѧѧϟϭ�˯Ύθѧѧόϟ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�

ˮ�ϩήΗϭ�μϳ�ϞϬϓ�ήΗϮϟ�Δόϛέ�ϰϠλϭ�˯Ύθόϟ��
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̀�ϻ���ΖΤλ�ϼϫΎΟ�ϥΎϛ�ϥΈϓ�ϰϠλϭ�ίϮΠϟ�ϡΪϋ�ϢϠόϳ�ϥΎϛ�ϥ·�ϪΗϼλ�μΗ

μϳ�ϻ�ϪϧϷ�ϳϭήΘϟ�Ϧϣ�μΗ�Ϣϟϭ�ΎϘϠτϣ�ϼϔϧϦϴΘόϛέ�ϦϴΘόϛέ�ϻ·�Ύϫ΅Ω����

́��ϯΩήϓ�ΐΤΘδΗ�ΎϬϧϷ�ϰϟϭϷ�ϑϼΧ�ϪϨϜϟϭ�ϚϟΫ�ίϮΠϳ�Ϣόϧ����

̂��ϪΘϗϭ�ϥϷ�ϩήΗϭ�μϳ�ϻ��ήΠϔϟ�ωϮϠσ�ϰϟ·�˯Ύθόϟ�Γϼλ�ΪόΑ�Ϧϣ���

˺˹��ΪΑ�ϼϓ�ϲΗ΄ϴγ�ΎϤϛ�Ϫϴϓ�Γϼμϟ�Ϧϋ�ϰϬϨϳ�ΖϗϮϟ�άϫ�ϥϷ�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ�

�ϱϭΎδϳ�Ύϣ�ϱ�ϣέ�έΪϘϤΑ�βϤθϟ�ωϮϠσ�έΎψΘϧ�Ϧϣ˺˿Ω�Ζϗϭ�ϞΧΪϳ�ϢΛ�ΔϘϴϗ

�ϰΤπϟ���

˺˺��ϢΛ�ϡϮϨϟ�Ϧϣ�ΪΑ�ϻ�ϪϧϷ�ΪΠϬΘϟ�Ϧϣ�ήΒΘόΗ�ϻϭ�ϞϴϠϟ�Γϼλ�Ϧϣ�ήΒΘόΗ�

�ΪΠϬΘϟ�Ϧϣ�˯Ύθόϟ�ΪόΑ�ϲΘϟ�ϞϓϮϨϟ�ήΒΘόΘϟ�υΎϘϴΘγϹ���

˺˻��˯Ύθόϟ�ΔϨδϟ�ΎόΑΎΗ�βϴϟ�ήΗϮϟ�Γϼλϭ�΄τΧ�ΔϴϨϟ�ϩάϫ�ϥϷ�ϩήΗϭ�μϳ�ϻ�

�ΔϴϨϟ�ϩάϫ�μΗ�ϲϛ�ΔϳΪόΒϟ�����
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ˮ�ϚϟΫ�ίϮΠϳ�ϞϬϓ�ΓήϴΧϷ�Δόϛήϟ��
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�ϥΎπϣέ�ήϬη�Ϧϣ�ϲϧΎΜϟ���
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���Γϼμϟ�ΔΤλ�ρϭήη�ΏΎΑ���

��

���ϊϤΟ�ρϭήθϟρήη�Ϯϫϭ�����Ύѧϣ��������βϴѧϟϭ�˯ϲθѧϟ�ϪѧϴϠϋ�ϒѧϗϮΘϳ

�ϪϨϣ�˯ΰΟ���

��������ϥϭΪѧΑ�Γϼμѧϟ�μѧΗ�ϼѧϓ�ΓϼμϠϟ�ρήη�ΎϬϧΈϓ�ΓέΎϬτϟ�ϞΜϣ

�ΖѧѧѧϗϮϟ�βϔϨѧѧѧΑϭ�ΓέΎѧѧѧϬσ�ϥΈѧѧѧϓ�Ϧѧѧѧϣ�˯ΰѧѧѧΟ�Ζδѧѧѧϴϟ�ΓέΎѧѧѧϬτϟ

�����ΔΟέΎΧ�ϲϫ�ϞΑ�Γϼμϟ�Ϧѧϋ��Γϼμѧϟ������ΎѧϬΰΟ�Γϼμѧϟ�ϥϷ�

���ΓήϴΒϜΗ�Ϧϣ����ΩϮΠδѧϟϭ�ωϮѧϛήϟϭ�ϡΎϴϘϟΎϛ�ϡϼδϟ�ϰϟ·�ϡήΣϹ��

ϧΎϛέ�ϰϤδΗ�ϩάϫϭΎ����

Ϧϛήѧѧϟϭ�Ϯѧѧϫ���������ϪѧѧϨϣ�˯ΰѧѧΟ�Ϯѧѧϫϭ�˯ϲθѧѧϟ�ϪѧѧϴϠϋ�ϒѧѧϗϮΘϳ�Ύѧѧϣ��

���������������ϥϭΪѧΑ�Γϼμѧϟ�μѧΗ�ϻϭ�Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�Ϧѧϛέ�Ϫϧ΄ϓ�ωϮϛήϟΎϛ

�Γϼμϟ�Ϧϣ�˯ΰΟϭ�ϞΧΩ�Ϯϫϭ�ωϮϛέ���

�����Ϧѧѧϋ�ΝέΎѧѧΧ�ρήθѧѧϟ�ϥ�Ϯѧѧϫ�Ϧϛήѧѧϟϭ�ρήθѧѧϟ�ϦϴѧѧΑ�ϕήϔϟΎѧѧϓ

θϟ�ϲϓ�ϞΧΩ�Ϧϛήϟϭ�˯ϲθϟ�˯ϲ���

�������������βϴѧϟ�ϝΎΒϘΘѧγϹϭ�ΓϼμѧϠϟ�ρήѧη�ΎѧϬϧΈϓ�ΔϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘγ�ϞΜϣϭ

�ϞѧѧѧΒϗ�ΔѧѧѧϠΒϘϟ�ϞΒϘΘδѧѧѧϳ�˯ήѧѧѧϤϟ�ϥ�ϞϴϟΪѧѧѧΑ�Γϼμѧѧѧϟ�Ϧѧѧѧϣ�˯ΰѧѧѧΟ

�����������ρήθϟΎϓ�ˬ�Γϼμϟ�ϰϠϋ�ϡΪϘΘϣ�ϮϬϓ�ήΒϜϳ�ϢΛ�ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ

�����ϻϭ�˯ϲθѧѧϠϟ�ϥέΎѧѧϘϣ�ϮѧѧϬϓ�Ϧϛήѧѧϟ�Ύѧѧϣϭ�˯ϲθѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ϡΪѧѧϘΘϳ

�ϡΪϘΘϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϪϴϠϋ���

�ϥΎϋϮϧ�ρήθϟϭ���

˺���ΏϮΟϭ�ρήη���

˻���ΔΤλ�ρήη���

�ϪϴϠϋ�˯ϲθϟ�ΏϮΟϭ�ϒϗϮΘϳ�ΏϮΟϮϟ�ρήθϓ���

�ϪϴϠϋ�˯ϲθϟ�ΔΤλ�ϒϗϮΘϳ�ΔΤμϟ�ρήηϭ���



����������������Γϼμѧϟ�ΐѧΠΗ�ϼѧϓ�Γϼμѧϟ�ΏϮѧΟϮϟ�ρήѧη�ϪѧϧΈϓ�ϞϘόϟ�ϞΜϣ

�ϥϮϨΠϤϟ�ϰϠϋ���

��������Γϼμѧϟ�ΔΤμѧϟ�ρήη�ΎϬϧΈϓ�ΓέΎϬτϟ�ϞΜϣϭ���ΏϮѧΟϮϟ�βϴѧϟϭ

Γϼμѧѧϟ��ΐѧѧΠΗ�ΖѧѧϗϮϟ�ϞѧѧΧΩϭ�΄ѧѧοϮΘϳ�Ϣѧѧϟ�ϱάѧѧϟ�ϢϠδѧѧϤϟ�ϥϷ�

�ϝϮѧѧϘϧ�ϻϭ�Γϼμѧѧϟ�ϪѧѧϴϠϋ���ϚѧѧϴϠϋ�ΐѧѧΠΗ�ϻ�Ζѧѧϧ�Ϫѧѧϟ��Γϼμѧѧϟ

ϚϧϷ�Ϗ���������������Ϣѧϟ�ϡΩ�Ύѧϣ�Γϼμѧϟ�ϪѧϨϣ�μΗ�ϻ�ϦϜϟϭ�ˬ�ήϬτΘϣ�ήϴ

�ϕήϔϓ�ήϬτΘϳ�˱Ϋ�ΔΤμϟ�ρήηϭ�ΏϮΟϮϟ�ρήη�ϦϴΑ���

�ΔϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘγϭ�ύϮϠΒϟ�ϞΜϣϭ���

ѧѧϓ��Γϼμѧѧϟ�ΏϮѧѧΟϮϟ�ρήѧѧη�ύϮϠΒϟΎ�ˬ��ρήѧѧη�ΔѧѧϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘѧѧγϭ

�Γϼμϟ�ΔΤμϟ���

��ϥ�ϲѧѧϫ�ΔѧѧλϼΨϟϭ�ρήθѧѧϟ���ϪѧѧϴϠϋ�˯ϲθѧѧϟ�ϒѧѧϗϮΘϳ�Ύѧѧϣ�Ϯѧѧϫ

���Ύϣϭ�ϪϨϣ�˯ΰΟ�βϴϟϭ�Ϧϛήϟ�����������ϪѧϴϠϋ�˯ϲθѧϟ�ϒѧϗϮΘϳ�Ύѧϣ�ϮϬϓ�

�ϪϨϣ�˯ΰΟ�Ϯϫϭ���

�ΔΤλ�ρήηϭ�ΏϮΟϭ�ρήη�ϰϟ·�ρήθϟ�ϢδϘϨϳϭ���

�ΏϮΟϮϟ�ρήθϓ�����Ψϳ�ϻ�ΪѧϘϓ�Ϋ·���������ϼѧλ�ϞѧόϔϟΎΑ�ϥΎδѧϧϹ�ΐѧσΎ

�Ϣλϭ�Ϟλ�Ϫϟ�ϝΎϘϳ�ϻ�ΪϘϓ�ΫΈϓ�ϞϘόϟΎϛ���

�ϻ�ϦѧѧϜϟϭ�ϞѧѧόϔϟΎΑ�ϥΎδѧѧϧϹ�ΐѧѧσΎΨϳ�ΪѧѧϘϓ�Ϋ·�ΔΤμѧѧϟ�ρήѧѧηϭ

�Ϟόϔϟ�ϚϟΫ�ϪϨϣ�μϳϬτϟΎϛ�ΓέΎ���

��

��

��

��

��

��

��



�Γϼμϟ�ΔΤλ�ρϭήηϭΔόΑέ�ϲϫ����

�ϻϭ���ΓέΎϬτϟ���

�ϥΎѧѧѧϋϮϧ�ΓέΎѧѧѧϬτϟϭ����Ϧѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧϬσϭ�ΙΪѧѧѧΤϟ�Ϧѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧϬσ

�βΠϨϟ���

���ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋϮϧ�ΙΪѧѧѧѧѧѧѧѧΤϟ�ΓέΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬσϭ����ϯήѧѧѧѧѧѧѧѧΒϛϭ�ϯήϐѧѧѧѧѧѧѧѧλ���������

�ϰϟϭϷϭ�ϞμΤΗ�ΔϴϧΎΜϟϭ�˯ϮοϮϟΎΑ�ϞμΤΗ�ϞδϐϟΎΑ���

���������������ϭ�˯Ϯѧοϭ�ϰѧϠϋ�βϴѧϟ�κΨθѧϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�Γϼμϟ�μΗ�ϼϓ

�ΎΒϨΠϣ�ϥΎϛ���

�ϲϓ�ϻ·���������������ϦϳέϮѧϬτ˴ϟ�ΪѧϗΎϔΑ�ϰϤδѧϳϭ�ΏήѧΘϟϭ�˯ΎѧϤϟ�ΪѧϘϓ�ΔѧϟΎΣ�

��ϦѧѧϜϟϭ�ΔΤϴΤѧѧλ�ϪΗϼѧѧλϭ�ˬ�ϪѧѧϘΣ�ϲѧѧϓ�ΓέΎѧѧϬτϟ�ρήΘθѧѧΗ�ϼѧϓ

�˯ΎϤϟ�ΩϮΟϭ�ΪόΑ�ΎϬΗΩΎϋ·�ϪϴϠϋ�ΐΠϳ�ΏήΘϟϭ���

�ϝΎѧѧΜϣ�����άѧѧϬϓ�ΏήѧѧΗ�ϻϭ�˯Ύѧѧϣ�ϩΪѧѧϨϋ�βϴѧѧϟ�ϥϮΠδѧѧϣ�κΨѧѧη

�Γϼμϟ�ΩΎϋ�ϚϟΫ�ΪόΑ�˯ΎϤϟ�ΪΟϭ�ΫΈϓ�ΓέΎϬσ�ϼΑ�ϲϠμϳ���

��ΎϨϫϭ�ϪѧΒ˷Ϩϧ�������ϡΰѧϠϳ�ϻ�Ϫѧϧ�ϰѧϟ·�������ϥ�ΔΤϴΤѧλ�Γϼμѧϟ�ϥϮѧϛ�Ϧѧϣ�

��������������ΓΩΎѧϋϹ�ΐѧΠϳ�ϻϭ�μѧΗ�ΎѧϧΎϴΣ΄ϓ�ΓΩΎѧϋϹ�Ϧϋ�ΔϴϨϐϣ�ϥϮϜΗ

ήѧѧϬτΘϤϟ�Γϼμѧѧϛ˯ΎѧѧϤϟΎΑ���ΚѧѧϴΤΑ�Γϼμѧѧϟ�μѧѧΗ�ΎѧѧϧΎϴΣϭ�ˬ�

�ϦϳέϮϬτϟ�ΪϗΎϓ�Γϼμϛ�ΓΩΎϋϹ�ϪϣΰϠΗ�ϦϜϟϭ�ΎϬϴϠϋ�ήΟΆϳ���

�����������ϥΎϛ�ϥ΄ϛ�˯ΎϤϟ�ΪϘϓ�Ϫϴϓ�ΐϠϐϳ�ϞΤϣ�ϲϓ�ϢϤϴΘϤϟ�Γϼλ�ϞΜϣϭ

�Γϼμѧѧϟ�μѧѧΗ�άѧѧϬϓ�ήϔѧѧγ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϨϣΘϟΎѧѧΑ�ϪѧѧϴϠϋ�ΐѧѧΠϳ�ϻϭ�ϢϤϴ

�ΓΩΎϋϹ���

�������������ϥ΄ѧϛ�˯ΎѧϤϟ�ΩϮѧΟϭ�Ϫѧϴϓ�ΐѧϠϐϳ�ϞΤϣ�ϲϓ�ϢϤϴΘϤϟ�Γϼλ�ϞΜϣϭ

�����ήΟΆѧѧϳϭ�ϢϤϴΘϟΎѧѧΑ�ϪѧѧϨϣ�Γϼμѧѧϟ�μѧѧΗ�άѧѧϬϓ�ϥΪѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧϛ

����������ϚϟΫ�ΎϨΣήη�ΎϤϛ�˯ΎϤϟ�ΩϮΟϭ�ΪόΑ�ΎϬΗΩΎϋ·�ϡΰϠϳ�ϦϜϟϭ�ΎϬϴϠϋ

�ϢϤϴΘϟ�ΏΎΑ�ϲϓ�ϼμϔϣ���

��



�˯Ύϴη�ΔΛϼΛ�ϲϓ�ϥϮϜΗ�βΠϨϟ�ΓέΎϬσϭ���

���ϥΪΒϟ�ϲϓ���ˬϥϮϜϳ�ϥ΄Α��ϥϮѧϜϳ�ϭ�ΔγΎΠϧ�ϪϴϠϋ�βϴϟ�ϪϤδΟ�

�˯ΎϤϟΎΑ�ΎϬϠδϐϳϭ�ΔγΎΠϧ�ϪϴϠϋ���

�ϝΎѧѧΜϣ������ϒθѧѧϨϓ�ϝϮѧѧΑ�ϪѧѧϠΟέ�ϰѧѧϠϋ�ςϘѧѧγ�ϢѧѧΛ�΄ѧѧοϮΗ�κΨѧѧη

�����ϡΪѧѧόϟ�ΔѧѧϠσΎΑ�ϪΗϼѧѧλ�άѧѧϬϓ�ϪѧѧϠΟέ�Ϟδѧѧϐϳ�ϥ�ϥϭΪѧѧΑ�ϰϠѧѧλϭ

�Γϼμϟ�ΔΤμϟ�ρήη�Ϯϫϭ�ϥΪΒϟ�ϲϓ�βΠϨϟ�Ϧϣ�ΓέΎϬτϟ���

ϭΗ�ΎϬϨϋ�ϮϔόϤϟ�ΔγΎΠϨϟ�ϰϨΜΘδ�ΎϬϠδϏ�ΐΠϳ�ϻ�ϪϧΈϓ���

Ώ��ΏϮΜϟ�ϲϓ��ˬϥ΄Α�ήϫΎσ�ϪΑϮΛ�ϥϮϜϳ����

��ϝΎΜϣ���������������ΏϮѧΜϟ�Ϟδѧϐϳ�Ϣѧϟϭ�ήѧϤΧ�ϪѧΑϮΛ�ϰϠϋϭ�κΨη�ϰϠλ

�ΔϠσΎΑ�ϪΗϼλ�άϬϓ���

Ν����ϪѧѧϴϠϋ�ϲϠμѧѧϳ�ϱάѧѧϟ�ϥΎѧѧϜϤϟ�ϲѧѧϓ��ˬ��Ύѧѧϣ�ϥΎѧѧϜϤϟΎΑ�ΪμѧѧϘϧϭ

��ϪϤδѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ΎΌϴѧѧη�ϲѧѧϗϼϳ�ϪѧѧΑϮΛ�ϭ��ϒѧѧϘϳ�ϥ΄ѧѧϛ�Γϼμѧѧϟ�˯ΎѧѧϨΛ

���ϢδѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ΎΌϴѧѧη�ϲѧѧϗϼΗ�ΔѧѧόϘΑ�ϞѧѧϜϓ�ϪѧѧϴϠϋ�ΪΠδѧѧϳ�ϭ�ϪѧѧϴϠϋ�ϭ

�ΏϮΛ�ΓήϫΎσ�ϥϮϜΗ�ϥ�ΐΠϳ�ϲϠμϤϟ���

��ϝΎΜϣ���������������Ϊѧϗ�ΓΩΎΠѧγ�ϰѧϠϋ�ϒѧϗϭϭ�ϰϠѧλ�κΨѧη����ΎѧϬϴϠϋ�ϊѧϗϭ

ϝϮѧѧΑ��������ϡΪѧѧόϟ�ΔѧѧϠσΎΑ�ϪΗϼѧѧλ�άѧѧϬϓ�Ζϔθѧѧϧ�ϰѧѧΘΣ�ϞδѧѧϐΗ�Ϣѧѧϟϭ�

�ϥΎϜϤϟ�ΓέΎϬσ���

ϭ˵�Ϯѧѧϟϭ�������ϪΗϼѧѧλ�ΖΤѧѧλ�βѧѧΠϧ�ϪѧѧΘΤΗϭ�ήϫΎѧѧσ�˯ϲѧѧη�ϊѧѧο�����

�βΠϨϟΎΑ�ϞμΘϳϭ�ϲϗϼϳ�ϻ�ϪΑϮΛϭ�ϪϧΪΑ�ϡΩ�Ύϣ���

�ϝΎѧѧΜϣ�������ϰϠѧѧλϭ�ήϫΎѧѧσ�ρΎδѧѧΑ�ΎѧѧϬϗϮϓ�εήѧѧϓ�ΔδѧѧΠϧ�νέ

�ΔΤϴΤλ�ϪΗϼμϓ�ϪϴϠϋ���

���ϥ�ΐΠϳϭ����������ήѧϴϏ�ϥΎѧϜϤϟϭ�ΏϮѧΜϟϭ�ϥΪΒϟ�ϲϓ�ΔγΎΠϨϟ�ϥϮϜΗ

���������ΔѧѧγΎΠϨϟ�ϞѧѧτΒΗ�ϼѧѧϓ�ΎѧѧϬϨϋ�Ϯѧѧϔόϣ�ΖѧѧϧΎϛ�ϥΈѧѧϓ�ΎѧѧϬϨϋ�Ϯѧѧϔόϣ

�Γϼμϟ���



��ϝΎΜϣ����������������ϞѧϴϠϗ�ϡΩ�ϪѧΑϮΛ�ϭ�ϪѧϧΪΑ�ϰѧϠϋ�ϊϗϭ�Ϊϗϭ�κΨη�ϰϠλ

�����ϪѧѧΑ�ϰϠѧѧλ�ϥ·ϭ�ϞπѧѧϓϷ�ϮѧѧϬϓ�ϪϠδѧѧϏ�ϥΈѧѧϓ�ϪѧѧϨϋ�Ϯѧѧϔόϣ�άѧѧϬϓ

�ΎϬϨϋ�Ϯϔόϣ�ΔγΎΠϨϟ�ϩάϫ�ϥϻ�ΔΤϴΤλ�ϪΗϼμϓ���

��

��

��
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��

��

��

��

��

��

��

��
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��



��ϣ�ϞΎδ���

��

ϟ��Δϟ΄δϤ��ϰϟϭϷ������ϦϳέϮѧϬτϟ�ΪϗΎϓ����ϓ�Ϊѧϴόϳϭ�ϲϠμѧϳ����βΒѧΣ�ϮѧϠ

�������������ΎϬϠδѧϐϳ�˯Ύѧϣ�ϻϭ�ΔѧγΎΠϧ�ϪϧΪΑ�ϰϠϋ�ϥΎϛϭ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�κΨη

��������ϪѧϴϠϋ�ϦѧϜϟϭ�ΎѧϬϴϠϋ�ΏΎѧΜϳ�ΔΤϴΤѧλ�ϪΗϼλϭ�ϲϠμϳ�άϬϓ�ϪΑ

�ΓΩΎϋϹ���

ϟΔϟ΄δϤ��ΔѧϴϧΎΜϟ����������������ϭ�ΔѧγΎΠϨϟΎΑ�ϢѧϠόϳ�ϻ�Ϯѧϫϭ�κΨѧη�ϰϠѧλ

��ϪѧѧϴϠϋ�ΐѧѧΠΗ�ϞѧѧϬϓ�ϰϠѧѧλ�ϢѧѧΛ�ΎϬϠδѧѧϐϳ�ϥ�ϲδѧѧϧ�ϦѧѧϜϟϭ�ΎѧѧϬϤϠϋ�

ˮ�ϻ�ϭ�ΓΩΎϋϹ��

�ΓΩΎϋϹ�ϪϴϠϋ�ΐΠΗ�ΏϮΠϟ����

�ϝΎѧѧΜϣ���ϡΎѧѧϗϭ�ΎϬϠδѧѧϐϳ�ϥ�ϲδѧѧϨϓ�ΏϮѧѧΛ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧγΎΠϧ�ΖτϘѧѧγ

�ΓΩΎϋϹ�ϪϴϠόϓ�ΔγΎΠϨϟ�ήϛάΗ�ϡϼδϟ�ΪόΑϭ�ϰϠλϭ���

ϟ�Δϟ΄δѧѧϤΔѧѧΜϟΎΜϟ����ΪѧѧΟϭ�Ϋ·�κΨθѧѧϟ���˯Ύѧѧϣ�ϻϭ�ΎδѧѧΠϧ�ΎѧѧΑϮΛ

������ϞѧѧϬϓ�ϩΪѧѧϨϋ�ϱάѧѧϟ�ΪѧѧϴΣϮϟ�ΏϮѧѧΜϟ�Ϯѧѧϫ�ϥΎѧѧϛϭ�ϪϠδѧѧϐϴϟ�ϩΪѧѧϨϋ

���ϥϮѧѧϜϴϓ�Ϫѧѧϟ�βѧѧΑϻ�Ϯѧѧϫϭ�ϲϠμѧѧϳ��ϼѧѧΑ�ϲϠμѧѧϳ�ϭ�ΎδѧѧΠϧ�ϪѧѧΑϮΛ

ˮ�ΎϳέΎϋ�ϲϠμϳ�ΎϬϨϴΣϭ�ΏϮΛ��

�ϲϠμѧѧѧϳ�ΏϮѧѧѧΠϟˬΎѧѧѧϳέΎϋϓ��ΓέΎѧѧѧϬτϟ�ϥήѧѧѧϣ�νέΎѧѧѧόΗ�ΎѧѧѧϨϬ

��ΎϤϓ�ΓέϮόϟ�ήΘγϭ��Ϋϧ����ΏϮΠϟϭ�ˮ�ϡΪϘϧ���ΓέΎϬτϟ�ϡΪϘϓ��ϲϠμѧϴ

�ϪϴϠϋ�ΓΩΎϋ·�ϻϭ�ΎϳέΎϋ���

ΐΒδѧѧϟϭ�ϱάѧѧϟ�ϥ�Ϯѧѧϫ�ϰѧѧϟ·�ήτѧѧο�ϥ��ΓέΎѧѧϬσ�ϼѧѧΑ�ϲϠμѧѧϳ

�ϱάѧѧѧϟϭ�Ϊѧѧѧϴόϳϭ�ϲϠμѧѧѧϳϰѧѧѧϟ·�ήτѧѧѧο�ήΘѧѧѧγ�ϼѧѧѧΑ�ϲϠμѧѧѧϳ�ϥ�

ϲϠμϳ������������Ϫѧόϣ�ΩΎόΗ�ϻ�ϱάϟ�ήϣϷ�έΎΘΨϳ�ΎϨϬϓ�ϪϴϠϋ�ΓΩΎϋ·�ϻϭ�

�ΎϳέΎϋ�Γϼμϟ�Ϯϫϭ�Γϼμϟ���

��

��



ήΘδϟ�ΪϘϓ�ϊϣ�Ϊϴόϳ�ϻϭ�ΓέΎϬτϟ�ΪϘϓ�ϊϣ�Ϊϴόϳ�ϢϠϓ�Ϟϴϗ�ϥΈϓ�ˮ���

ΏϮΠϟϭ���������ϥ�έΩΎѧϨϟ�ϦѧϤϓ�έΩΎѧϧ�ήѧϣ�ϦϳέϮѧϬτϟ�ΪѧϘϓ�ϥ�Ϯϫ�

���ϻ�Ϫѧѧϧϻ�ΓΩΎѧѧϋϹ�ϪѧѧϴϠϋ�άѧѧΌϨϴΤϓ�ϪѧѧΑ�ϢϤϴѧѧΘϳ�ΎѧѧΑήΗ�ϰѧѧΘΣ�ΪѧѧΠϳϻ

�ΎѧѧϨϟ�ήϣϷΎѧѧΑ�έΎѧѧΒΘϋ·���ϥΪѧѧϘϓ�Ύѧѧϣϭ�ϊѧѧϗϮϟ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϘϘΤΗ�ΔѧѧϠϘϟ�έΩ

��ΓήΘδϟ�ΓήΜϜΑ�ϊϗϮϓ���ήϴΜϜϓ����������ϥΎδѧϧϹ�ΪѧΠϳ�ϻ�ϥ�ϞμѧΤϳ�Ύѧϣ

�ΎѧѧΑϮΛ�ήΗΎѧѧγ����έΩΎѧѧϧ�ήѧѧϴϏ�έάѧѧϋ�ϮѧѧϬϓ�ήѧѧϘϔϟ�ΓΪѧѧη�ϊѧѧϣ�ΔѧѧλΎΧ

��������ϩήѧѧϣ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϨϟ�ωήθѧѧϟ�κѧѧΧέ�ϪѧѧΑ�˯ϼΘѧѧΑϹ�ΓήѧѧΜϛ�ϞѧѧΟϸϓ

�����������ϪѧϴϠϋ�ΓΩΎѧϋ·�ϻϭ�ΓήΘγ�ϼΑ�ϲϠμϴϓ�Ϫϴϓ�ϞϫΎδΗϭ��ѧο�Ϋ·τ�ή

�ϚϟΫ�ϰϟ·���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



ΎΛ�Ύϴϧ��ΓέϮόϟ�ήΘγ�ΓέϮόϟ�ϒθϛ�ϊϣ�Γϼμϟ�μΗ�ϼϓ�ˬ����

������������������ϮѧϠϓ�έϮѧϬψϟ�Ϧѧϣ�ΓήθѧΒϟ�ϥϮѧϟ�ϊѧϨϤϳ�ϥ�ήΗΎδѧϟ�ϲѧϓ�ΐΠϳϭ

ѧѧΑΎϴΛ�κΨѧѧη�βΒѧѧϟΎ�ΎѧѧϬέϭ�Ϧѧѧϣ�ΓήθѧѧΒϟ�ϥϮѧѧϟ�ήѧѧϬψϳ�ΔѧѧϘϴϗέ�

�ΓήϫΎχ�ΓέϮόϟ�ϥϷ�ΔϠσΎΑ�ϪΗϼμϓ�ΎϬΑ�ϰϠμϓ���

������ΔѧѧϤϠχ�ϲѧѧϓϭ�ΓϮѧѧϠΧ�ϲѧѧϓ�κΨθѧѧϟ�ϥΎѧѧϛ�Ϯѧѧϟϭ�ήΘδѧѧϟ�ΐѧѧΠϳϭ

�ΔϜϟΎΣ���

�ϝΎѧѧΜϣ�����ΎѧѧϳέΎϋ�ϰϠѧѧλ�κΨѧѧη����ϩΪѧѧΣϮϟ�ΔѧѧϤϠψϣ�ΔѧѧϓήϏ�ϲѧѧϓ

����������������ΔѧϤϠψϟ�ΐΒδѧΑ�ϪΗήθѧΑ�ϥϮѧϟ�Ϯѧϫ�ϯήѧϳ�ϻϭ�ΪѧΣ�ϩήϳϻ��άѧϬϓ

�����������������ΓέϮѧόϟ�ήΘѧγϭ�ΏΎѧϴΜϟ�ϊѧοϭ�Ϧѧϣ�ΪѧΑ�ϻ�Ϫϧϻ�ΔϠσΎΑ�ϪΗϼλ

�ϩΪΣϮϟ�ϥΎϛ�Ϯϟϭ�Γϼμϟ�ϲϓ���

��������ΔΤϴΤλ�ϪΗϼλϭ�ΎϳέΎϋ�ϰϠλ�ΓέϮόϟ�ήΘγ�Ϧϋ�ΰΠϋ�ϥΈϓ

�ϪϴϠϋ�ΓΩΎϋ·�ϻϭ���

��˵γ�κΨη�ϝΎΜϣ��������ϞΒϘΘδѧϳ�άϬϓ�Γϼμϟ�Ζϗϭ�˯ΎΠϓ�ΎϳέΎϋ�ϦΠ

ϟ�����ΪΠδϳϭ�ϊϛήϳϭ�ϲϠμϳϭ�ΔϠΒϘ�����ϲѧόϴΒσ�ϞϜθѧΑ����ϪΗϼѧλ�ϢΘѧϳϭ

�ϪϴϠϋ�ΓΩΎϋ·�ϻϭ���

���Γϼμѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϞѧѧѧΟήϟ�ΓέϮѧѧѧϋϭ���ΔѧѧѧΒϛήϟϭ�Γήδѧѧѧϟ�ϦϴѧѧѧΑ�Ύѧѧѧϣ���������

�ϴѧѧѧη�ϒѧѧѧηΎϛ�Ϯѧѧѧϫϭ�κΨѧѧѧη�ϰϠѧѧѧλ�ϮѧѧѧϠϓΎΌ�ϼΜѧѧѧϣ�ϩάѧѧѧΨϓ�Ϧѧѧѧϣ�

�ΔϠσΎΑ�ϪΗϼμϓ���������������������������������������������������������������

������Ϧѧѧϣ�ϪϤδѧѧΠϟ�ήΗΎѧѧγ�Ϯѧѧϫϭ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�Ϯѧѧϟϭ��ϰѧѧϟ·�ϪΗήѧѧγ

��ϪϴΘΒϛέ��������ϔΘϛϭ�ΓέΪѧλ�ϒθѧϛ�Ϊѧϗϭ�ςѧϘϓ�ѧϴ�����ΔΤϴΤѧλ�ϪΗϼμѧϓ�Ϫ

Ϸ�ΓέϮόΑ�βϴϟ�ϲϗΎΒϟϭ�ΕήΘγ�Ϊϗ�ΓέϮόϟ�ϥ���

��ΏΎѧѧѧϴΜΑ�ϪϤδѧѧѧΟ�ήΘδѧѧѧϳ�ϥ�ϢϠδѧѧѧϤϠϟ�ϞπѧѧѧϓϷ�Ϫѧѧѧϧ�ϰѧѧѧϔΨϳ�ϻϭ

������������Ύѧϣ�Ϟѧϗ�ϥ�ΎϧΪμѧϗ�ϦѧϜϟϭ�ΎѧϬϴϓ�αΎѧϨϟ�ϞΒϘΘδѧϳ�ϲΘϟΎѧϛ�ΔϨδΣ

�ΔΒϛήϟϭ�Γήδϟ�ϦϴΑ�Ύϣ�Ϯϫ�ϩήΘγ�ΐΠϳ���

��



�ΓέϮѧѧѧϋϭΓήѧѧѧϤϟ�ΔѧѧѧϣϷ����ΔѧѧѧϘϴϗήϟ�ϱ���Γϼμѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϞѧѧѧΜϣ

�ΔΒϛήϟϭ�Γήδϟ�ϦϴΑ�Ύϣ�ϱ�ϞΟήϟ���

����������ΔΑήϏ�ϻ�ϝϮϘϧϭ�ϢϜΤϟ�άϫ�αΎϨϟ�ξόΑ�ΏήϐΘδϳ�Ϊϗ�ΎϨϫϭ

���������ϯήΘθϳϭ�ωΎΒϳ�ϥΎϛ�ϥΎδϧϹ�ΔϳΩϮΒόϟϭ�ϕήϟ�ϥΎϣί�ϲϓ�ϪϧΈϓ

��������ϡΎѧϜΣϷ�Ϧѧϋ�ϒѧϠΘΨΗ�Ϊѧϗ�ήѧΤϟ�ϰѧϠϋ�νήϔΗ�ϲΘϟ�ϡΎϜΣϷΎϓ

����������Ϋ·�ήϜΒϟ�ΓήΤϟ�ΓήϤϟΎϓ�ϰϧΰϟ�ϞΜϣ�ΪΒόϟ�ϰϠϋ�νήϔΗ�ϲΘϟ

�Ζϧί�ΓΪϠΟ�ϦϴδϤΧ�ΪϠΠΗ�Ζϧί�Ϋ·�ΔϣϷϭ�ΓΪϠΟ��ΔΎϣ�ΪϠΠΗ��

������ΔϣϷ�ΓέϮϋ�Ϧϋ�ΙΪΤΘϧ�ϦΤϧϭ���Γϼμѧϟ�ϲѧϓ������ϲѧϓ�ΖϠѧλ�Ϋ·�

�ΐϧΎΟϷ�Ύϫήϳ�ϻ�ΎϬΘϴΑ���

��ϝΎΜϣ�����ΖϠѧλ��������������ΎϬѧγέϭ�ΎϬϴϳΪѧΛ�ΔϔѧηΎϛ�ϲѧϫϭ�ΓϮѧϠΧ�ϲѧϓ�Δѧϣ

�������������ΔѧΒϛήϟ�ϰѧϟ·�Γήδѧϟ�ϦϴѧΑ�Ύѧϣ�ΕήΘγϭ�ΎϬϴϠΟέϭ�ΎϬϴϔΘϛϭ��ςѧϘϓ

�ΔΤϴΤλ�ΎϬΗϼλ�ϩάϬϓ�ΎϬΗέϮϋ�ΎϫήΘδϟ���

�ΓέϮϋϭ�ΓήΤϟΓϼμϟ�ϲϓ�ΎϬϴϔϛϭ�ΎϬϬΟϭ�ϻ·�ΎϬϧΪΑ�ϊϴϤΟ����

�ϝΎѧѧΜϣ����Γήѧѧϣ�ΖϠѧѧλ�ΓήѧѧΣ����ΎϬϴϣΪѧѧϗ�ϊΑΎѧѧλ�ΔϔѧѧηΎϛ�ϲѧѧϫϭ

�ΓέϮόϟ�Ϟϛ�ήΘδΗ�Ϣϟ�ΎϬϧϷ�ΔϠσΎΑ�ΎϬΗϼμϓ���������������������������������������������������

��ήѧѧΧ�ϝΎѧѧΜϣ��Ϡ˷ѧѧλ��Γήѧѧϣ�Ζ�ΔϔѧѧηΎϛ�ϲѧѧϫϭ����Ύϫήόѧѧη�ξѧѧόΑ

�ΔϠσΎΑ�ΎϬΗϼμϓ���

�ήѧѧѧΧ�ϝΎѧѧѧΜϣ���ΖϠѧѧѧλήѧѧѧϣΓ�ΎѧѧѧϬΑϮΜΑ�ΎϬϴϣΪѧѧѧϗ�ΓήΗΎѧѧѧγ�ϲѧѧѧϫϭ�

�������Ϣѧѧϟϭ�ΎϬϴϣΪѧѧϗ�ϦσΎѧѧΑ�ήѧѧϬχ�ΕΪΠѧѧγ�ΎѧѧϤϨϴΣ�ΎѧѧϬϨϜϟϭ�ϞѧѧϳϮτϟ

�ϩήΘδΗ�ϝΎΤϟΎΑΪϗ�ϩάϬϓ�ΎϬΗϼλ�ΖϠτΑ����

��

��

��

��

��



�ΎΜϟΎΛ��Α�ϢϠόϟ�ΖϗϮϟ�ϝϮΧΪ�����

�����ΓήѧѧѧϴΒϜΗ�ήѧѧΒϜϳ�ϥ�Ϊѧѧѧϳήϳ�ΎѧѧϤϨϴΣ�ϲϠμѧѧѧϤϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΪѧѧΑ�ϻϭ

�ϭ�ΖѧѧѧϗϮϟ�ϝϮѧѧѧΧΩ�Ϧѧѧѧϣ�Ϊѧѧѧϛ΄Θϣ�ϡήѧѧѧΣϹ�Ϧѧѧѧχ�Ϫѧѧѧϟ�ϞμѧѧѧΤϳ

��μΗ�Ϣϟ�ϻ·ϭ�ΖϗϮϟ�ϝϮΧΪΑϼλ��ϪΗΫ·����ϭ�ϦϴѧϘϳ�ϼѧΑ�ϰϠѧλ�

�Ϧχ�����

�ϝΎѧѧΜϣ�������ϦѧѧϜϟϭ�ϊѧѧϗϮϟ�ΐδѧѧΤΑ�ήμѧѧόϟ�Γϼѧѧλ�Ζѧѧϗϭ�ϞѧѧΧΩ

����������ΪόΑ�ϦϴΒΗ�Ϋ·ϭ�ϲϠλ�ϝΎϘϓ�ΖϗϮϟ�ϝϮΧΩ�ϲϓ�Ϛθϳ�κΨθϟ

�����˵ΕΪϋ�ΖϗϮϟ�ϞΒϗ�Γϼμϟ�ϥ�ϚϟΫ�άϬϓ�������ϥ·ϭ�ΔѧϠσΎΑ�ϪΗϼѧλ�

������ϝϮΧΪѧѧΑ�ϡΰѧѧΠϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϻ�Ϫѧѧϧϻ�ήμѧѧόϟ�Ζѧѧϗϭ�ϲѧѧϓ�Ζѧѧόϗϭ

ήΘϟϭ�Ϛθϟ�ϲϔϜϳ�ϻϭ�Γϼμϟ�ϞΒϗ�ΖϗϮϟ�ΩΩ���

��ΖϗϮϟΎΑ�ϢϠόϟ�ϝΎΜϣ���ϭ�ϪϨϴόΑ�βϤθϟ�ΏϭήϏ�ϯέ�κΨη

�Γϼμϟ�ΖϴϗϮϣ�ϢϠόϳϭ�ΖϗϮϟ�ΔΤϴΤλ�ΔϋΎγ�ϩΪϨϋ����

���ΖѧѧϗϮϟΎΑ�Ϧѧѧψϟ�ϝΎѧѧΜϣ�������ϥ΄ѧѧϛ�ΔѧѧϴϨχ�ΔѧѧϣϼόΑ�ΪѧѧϬΘΠϳ�ϥ�Ϯѧѧϫ

������������ϢѧϠόϳϭ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ϪѧΑήΟ�Ϊѧϗϭ�ήѧΠϔϟ�ϞѧΒϗ�ϚϳΪѧϟ�ΡΎϴλ�ϊϤδϳ

����������������ϰѧϠϋ�ΩΎѧϤΘϋ�ϲϠμѧϳϭ�ϡϮѧϘϳ�ϥ�ϪѧϠϓ�ΖѧϗϮϟ�ΪϨϋ�ϴμϳ�Ϫϧ

Ϋ·�Δϣϼόϟ�ϩάϫ�ϞμΤϳ�Ϣϟ�Ϫϟ�ήΧ�˯ϲθΑ�ϦϴϘϴϟ�����

��������ϝϮѧѧΧΩ�ϪѧѧϨχ�ϰѧѧϠϋ�ΐѧѧϠϏ�ϭ�ϦϘϴѧѧΗ�Ϊѧѧϗ�κΨθѧѧϟ�ϥΎѧѧϛ�ΫΈѧѧϓ

�����������μѧΘϓ�ΖѧϗϮϟ�ϞΧΪѧϳ�Ϣѧϟϭ�ΎѧΌτΨϣ�ϥΎѧϛ�Ϫѧϧ�ϦϴѧΒΗ�ϢѧΛ�ΖϗϮϟ

�ΎϬΗΩΎϋ·�ΎϬϴϠϋ�ΐΠϳϭ�ΔϠϓΎϧ�ϊϘΗ�ϱ�ϼϔϧ�ϪΗϼλ������

��ϝΎΜϣ�������������ϰϠμѧϓ�ϕΩΎμѧϟ�ήѧΠϔϟ�ϝϮѧΧΩ�Ϧψϓ�ΪϬΘΟ�κΨη

���ѧϟΫ�ΪόΑ�ϢϠϋ�ϢΛ�ΒμϟϚ����άѧϬϓ�ϞΧΪѧϳ�Ϣѧϟ�ΖѧϗϮϟ�ϥ���ϥ�ϪѧϴϠϋ�

�ΎϋϮτΗϭ�ΔϠϓΎϧ�Γϼμϟ�ϚϠΗ�ϊϘΗϭ�Βμϟ�Γϼλ�Ϊϴόϳ�������

��

��

��



�ΎѧѧόΑέ���ΔѧѧϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘѧѧγ��ˬ���ϞΒϘΘδѧѧϣ�ήѧѧϴϏ�Ϯѧѧϫϭ�ϰϠѧѧλ�ϦѧѧϤϓ

�ϪΗϼλ�μΗ�Ϣϟ�ΔϠΒϘϟ���

����ϪΗϼλϭ�ϝΎΒϘΘγ�ϼΑ�ϲϠμϴϓ�ΎϬϟΎΒϘΘγ�ϊϴτΘδϳ�ϻ�Ϧϣ�Ύϣϭ

�ΓΩΎѧѧϋϹ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϻ�ϦѧѧϜϟϭ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ΏΎѧѧΜϳ�ΔΤϴΤѧѧλ�έάѧѧϋ�ϪѧѧϧϷ

�έΩΎϧ���

��ϝΎΜϣ���ςΑέ�κΨη�����������άѧϬϓ�Γϼμѧϟ�Ζѧϗϭ�˯ΎѧΟϭ�ΔΒθΧ�ϰϠϋ�

������ΎѧѧϤϨϴΣ�ϚѧѧϟΫ�ΪѧѧόΑ�ϪΗϼѧѧλ�Ϊѧѧϴόϳ�ϦѧѧϜϟϭ�ϝΎΒϘΘѧѧγ�ϼѧѧΑ�ϲϠμѧѧϳ

�ϑήψϟ�άϫ�ϝϭΰϳ���

ϰϨΜΘδѧѧΗϭѧѧΘϟΎΣ�Ύ����ϝΎΒϘΘѧѧγ�ΎѧѧϤϬϴϓ�ϙήѧѧΘϳ�ϥ�ϢϠδѧѧϤϠϟ�ίϮѧѧΠϳ�ϥ

�ΔϠΒϘϟϲϫϭ����

˺��ΪϳΪθϟ�ϑϮΨϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ��ˬ�ϪϨϜϣ�ΎϤϔϴϛ�ϢϠδϤϟ�ϲϠμϴϓ��

��ϝΎΜϣ��ϞμΣ��������Ϥθѧϟ�ΕΩΎѧϛϭ�έΎϔϜϟϭ�ϦϴϤϠδϤϟ�ϦϴΑ�ϝΎΘϗ��β

������ήѧѧΒϜϳ�ΎѧѧϨϬϓ�ήϤΘδѧѧϣ�ϝΎѧѧΘϘϟϭ�ήѧѧΠϔϟ�ϮϠμѧѧϳ�Ϣѧѧϟ�Ϣѧѧϫϭ�ϊѧѧϠτΗ

��������������ϞѧΗΎϘϳ�Ϯѧϫϭ�ϲϠμѧϳϭ�ϥήѧϘϟ�ήѧϘϳϭ�ϡήѧΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�ϢϠδϤϟ

����ΓήѧѧѧѧϴΜϜϟ�ΕΎѧѧѧѧϛήΤϟ�ϩάѧѧѧѧϫ�ήѧѧѧѧϔΘϐΗϭ�ξϛήѧѧѧѧϳϭ�Ώήπѧѧѧѧϳϭ

��ΩϮΠδѧѧѧѧϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΓέΪѧѧѧѧϘϟ�ϡΪѧѧѧѧϋϭ�ΔѧѧѧѧϠΒϘϟ�Ϧѧѧѧѧϋ�ϑήѧѧѧѧΤϧϹϭ

�ΓέϭήπϠϟ�˯ΎϤϳϹΎΑ�˯ΎϔΘϛϹϭ���

��ϻϭ���������ϦϣϷ�ϝϮμΣϭ�ϑϮΨϟ�ϝϭί�ϮΟήϳ�ϡΩ�Ύϣ�ϲϠμϳ�ϞΑ

���ΖѧѧϗϮϟ�ΝϭήѧѧΧ�ϑΎѧѧΧ�Ϋ·�ϻ·�ΖѧѧϗϮϟ�ήѧѧΧϵ�Γϼμѧѧϟ�ήΧΆѧѧϳ

��ΓΩΎѧѧϋ·�ϻϭ�ΔΤϴΤѧѧλ�ϪΗϼѧѧλϭ�ϝΎΒϘΘѧѧγ�ϼѧѧΑ�ϲϠμѧѧϳ�ΎѧѧϬϨϴΤϓ

�ϪϴϠϋ���

��

��

��

��



˻���ϲϓ�Γϼλ�ΔϠϓΎϨϟ�ήϓΎδϣ�ϥΎϛ�Ϋ·���

�ϥήϣ�ήϓϮΗ�Ϋ·�ΔϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘγ�ϙήΗ�ίϮΠϳ�ϱ���

˺��ϥϮϜϳ�ϥ��κΨθϟήϓΎδϣ�ϩΪϠΑ�ϲϓ�ΎϤϴϘϣ�ϻ����

˻������ϲΘϟ�Γϼμϟ�ϚϠΗ�ϥϮϜΗ�ϥ���������ΎѧϬϴϓ�ϝΎΒϘΘѧγϹ�ϙήѧΘϳ���ΔѧϠϓΎϧ

�Ύοήϓ�Ζδϴϟϭ���

�ϝΎѧѧΜϣ��������ϥ�Ϫѧѧϟ�άѧѧϬϓ�ΔѧѧλΎΨϟ�ϪΗέΎϴѧѧγ�ϲѧѧϓ�κΨѧѧη�ήϓΎѧѧγ

�������ϳ�βϟΎѧΟ�Ϯѧϫϭ�ϞѧϓϮϨϟ�ϲϠμϳ���ϪΗέΎϴѧγ�ΩϮѧϘ�����ϝΎΒϘΘѧγ�ϥϭΪѧΑϭ�

�ΩϮΠδϟϭ�ωϮϛήϟΎΑ�ΊϣϮϳϭ�ΔϠΒϘϟ���

��ϚѧѧϟΫ�ϞϴμѧѧϔΗϭ�����ϥΎϤδѧѧϗ�ήϔδѧѧϟ�ϥ�Ϯѧѧϫ�����ήϴμѧѧϗϭ�ϞѧѧϳϮσ�

ϞѧѧϳϮτϟΎϓ�ώѧѧϠΑ�Ύѧѧϣ�Ϯѧѧϫ��˺˿�Φѧѧγήϔϟϭ�ˬ�ΎΨѧѧγήϓ�� ˼ϝΎѧѧϴϣ�����

˺˿˼� �˽́�ˬ�ϼϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ��ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϤϟϭ �˺́˾˾ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϣ���������������
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���
������������������ϥΪΒϟ�ϲϓ������ΏϮΜϟ�ϲϓ����ϥΎϜϤϟ�ϲϓ���

��

��

��

��

��
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��
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��

��

��

��



���κϨϟ�ϰϠϋ�˯Ϯο���

��

������������������������������Ϟμϓ���

ΎϬϴϓ�ϝϮΧΪϟ�ϞΒϗ�Γϼμϟ�ςήηϭ�ΔδϤΧ��˯Ύϴη���

���ΙΪΤϟ�Ϧϣ�˯ΎπϋϷ�ΓέΎϬσ����ΓέϮѧόϟ�ήΘѧγϭ�ˬ�βΠ˴Ϩѧϟϭ��

ήϫΎѧѧσ�ϥΎѧѧϜϣ�ϰѧѧϠϋ�ϑϮѧѧϗϮϟϭ�ˬ�ήϫΎѧѧσ�αΎѧѧΒϠΑϢѧѧϠόϟϭ�ˬ��

�������ΔѧϠΒϘϟ�ϙήѧΗ�ίϮѧΠϳϭ�ˬ�ΔϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘγϭ�ˬ�ΖϗϮϟ�ϝϮΧΪΑ��ϲѧϓ

��ϦϴΘϟΎΣ����ϑϮΨϟ�ΓΪη�ϲϓ�����ήϔδϟ�ϲϓ�ΔϠϓΎϨϟ�ϲϓϭ�ˬ���ϰϠϋ�

ΔϠΣήϟ������

�����������������������������������������������������������������������
��Γϼμϟ�ΔΤλ�ρϭήη�ϥΎϴΒϟ�ΩϮϘόϣ�Ϟμϔϟ�άϫ���

��������������ΡΎπѧϳϺϟ�ΎϬϴϓ�ϝϮΧΪϟ�ϞΒϗ�ϪϟϮϘϓ�ρϭήθϤϟ�ϰϠϋ�ϡΪϘΘϳ�ϥ�Ϫϧ΄η�Ϧϣ�ρήθϟ

γϹ�ϦϜϤϴϓ�ϪϨϋ�˯ΎϨϐΘ���

��������������ΪϴϘϧ�ϥ�Ϧϣ�ϝΪΒϓ�ήμΘΨϧ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϪϧϷ�ΔόΑέ�ΎϫΎϧΩΪϋ�ϦΤϧϭ�ΔδϤΧ�ΎϫΪϋ

��˷Ϥόϧ�˯ΎπϋϷΎΑ�ΓέΎϬτϟ���������ϲϨϐΘδѧϨϓ�ϥΎѧϜϤϟϭ�ΏΎϴΜϟϭ�˯ΎπϋϷ�ΓέΎϬσ�ϞϤθϴϓ�Ϣ

ΚϟΎΜϟ�ρήθϟ�Ϧϋ�����

��ήΒϛϷϭ�ήϐλϷ���

�������������Ϡλ�Ϋ·�Ύϣϭ�ˬ�ϒθΗ�ϻ�βΑϼϤϟ�ϥϮϜΗ�ΚϴΤΑ�ΓέϮόϟ�ϥϮϟ�ήΘγ�ϱ��ΏΎϴΜΑ�ϰ

�ϥ΄Α�ϒμΗ������ΔѧϫήϜϟ�ϊѧϣ�Γϼμϟ�μΘϓ�ΔϘϴο�ϥϮϜΗ�����ϖѧϠτΗ�Ύϋήѧη�ΓέϮѧόϟϭ�ˬ

�ϦϴϗϼσΈΑ���Ϯϫϭ�ˬ�Γϼμϟ�ιϮμΧ�ϲϓ�ϩήΘγ�ΐΠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�ϝϭϷ�ϕϼσϹΎϓ

������������ϰѧϠϋ�ϲϧΎѧΜϟ�ϕϼѧσϹϭ�ˬ�ήϫΎѧσ�αΎΒϠΑ�ΓέϮόϟ�ήΘγ�ϒϨμϤϟ�ϝϮϗ�ϲϓ�ΩήϤϟ

�ΡΎϜϨϟ�ΏΎΘϛ�ϲϓ�ϒϨμϤϟ�ϩήϛΫϭ�Ϫϴϟ·�ήψϨϟ�ϡήΤϳ�Ύϣ�����

�ϭ�ϪϧΪΑ�ϲϗϼϳ�ϻ�ΚϴΤΑ�ΔγΎΠϨϟ�Ϧϣ�ΎΌϴη�ϪΑΎϴΛ����

��ΪϬΘΠϳ�ϥ΄ϛ�Ϧψϟ�ϢϠόϟ�ϞΜϣϭ���

��έΎϔϜϟ�ϊϣ�ϝΎΘϘϟ�ϡΎΤΘϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΎϤϛ���

��ήϴμϗ�ϭ�ϼϳϮσ�ήϔδϟ�ϥΎϛ�˯Ϯγ����

�������ϰϠϋ�ϱ�ΔϠΣήϟ�ϰϠϋ�ϪϟϮϗ����������ϰѧϠϋ�ϲϠμѧϳ�ϥ�ϊϴτΘδϴϓ�ΪϴϘΑ�βϴϟ�άϫϭ�ΔΑΪϟ

�ήϔδϟ�ϲϓ�ΎϴηΎϣϭ�ΔϠΣήϟ���

��

��



���ΔϴϠϤϋ�ϞΎδϣ���

��

˺����Ϡμϳ�ϡΎϗ�κΨη���������ϥΎѧϛ�Ϫѧϧ�ήϛάѧΗ�ϪΗϼѧλ�ϰѧϬϧ�ΎϤ˷ϟ�ϢΛ�ϲ

ϋ�ΐΠϳ�ϞϬϓ�ΎΒϨΠϣˮ�Ϣϟϭ�ϪΗϼλ�Ϊϴόϳ�ϥ�ϪϴϠ��

˻������ϰϠϋ�ϊϗϭ�κΨη��ϪѧϧΪΑ�������������ϡΎѧϗϭ�ϪϠδѧϐϳ�ϢѧϠϓ�ϡΪѧϟ�Ϧѧϣ�ϞѧϴϠϗ�

ˮ�Ϣϟϭ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ϲϠμϳ��

˼�Ϟѧѧϔσ�ϝΎѧѧΑ��ϢѧѧΛ�βϤθѧѧϟ�ήѧѧΛ�Ϧѧѧϣ�Ζϔθѧѧϧ�ϢѧѧΛ�ΓΩΎΠѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�

�ϰѧѧϬϧ�ΎѧѧϤϠϓ�ϢѧѧϠόϳ�ϥ�ϥϭΩ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϰϠμѧѧϓ�κΨθѧѧϟ�˯ΎѧѧΟ

�ΔδѧѧΠϧ�ΎѧѧϬϧ�ϢѧѧϠϋ�ϪΗϼѧѧλ��μѧѧΗ�ϞѧѧϬϓ�εήѧѧΗ�ϭ�ϞδѧѧϐΗ�Ϣѧѧϟϭ�

ˮ�Ϣϟϭ�ϪΗϼλ���

˽�������ϢϨѧϐϟ�ξΑήѧϣ�κΨѧη�ϞΧΩ�����ϡΎѧϨϏϷ�ΖѧϴΒϣ�ϊѧοϮϣ���

����������ϰϠѧλϭ�ΎόοϮϣ�κΨθϟ�ϒψ˷Ϩϓ�ϥΎϜϣ�Ϟϛ�ϲϓ�ϢϨϐϟ�ήόΑϭ

���������������Ϧѧϣ�ϪѧΑ�ςϴѧΤΗ�ΔѧγΎΠϨϟϭ�ϪΗϼѧλ�μѧΗ�ϞϬϓ�νέϷ�ϰϠϋ

ˮ�Ϣϟϭ�ΐϧΎΟ�Ϟϛ���

˾����δΑϼϣ�κΨη�βΒϟ�Ύ�������ϯήѧϳ�ΔϓΎϔη�ΎϬϨϜϟϭ�ΓέϮόϟ�ϲτϐΗ�

ϰϠμϓ�ΎϬϔϠΧ�Ϧϣ�ΓέϮόϟ�ϥϮϟˮ�Ϣϟϭ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ΎϬΑ�����

˿���������������ϞѧϬϓ�ϩήѧϛΫϭ�ϪѧϴΘϴϟ�ϒμѧΗ�ΔϘϴѧο�ΏΎϴΜΑ�κΨη�ϰϠλ�

�ˮ�Ϣϟϭ�ϪΗϼλ�μΗ����

�����������������������������������������������������������������������
˺�������ήϐλϷ�ϭ�ήΒϛϷ�ΙΪΤϟ�ϊϣ�μΗ�ϻ�Γϼμϟ�ϥϷ�ϪΗϼλ�Ϊϴόϳ�ϥ�ϪϴϠϋ�Ϣόϧ��ήѧϛΫ�

ϟ�Ϫϟ�ΎϴγΎϧ�ϭ�ϪΛΪΤ���

˻��ΐΤΘδϳ�ϞΑ�ΎϬϠδϏ�ΐΠϳ�ϼϓ�ΎϬϨϋ�Ϯϔόϣ�ΔγΎΠϧ�ϡΪϟ�ϞϴϠϗ�ϥϷ�ϪΗϼλ�μΗ�Ϣόϧ����

˼�����������ϪѧѧϧϷ�ΓΩΎѧѧϋϹ�ϪѧѧϣΰϠϳ�ϦѧѧϜϟϭ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ΏΎѧѧΜϳ�Ϫѧѧϧ�ΔѧѧϬΟ�Ϧѧѧϣ�ΔΤϴΤѧѧλ�ϪΗϼѧѧλ��ρήΘθѧѧϳ�

�Ϧϣ�ΓέΎϬτϟ�ΚΒΨϟ�ϭ�ΙΪΤϟ���

˽���������������ϭ�ϪѧϧΪΑ�ϲѧϗϼϳ�ϱάϟ�ϥΎϜϤϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ρήΘθϳ�ϪϧϷ�ϪϴϠϋ�ΓΩΎϋ·�ϻϭ�ϪΗϼλ�μΗ�Ϣόϧ

�˯ΎϨΛ�ϪΑϮΛ�ρήΘθϳ�ϼϓ�ϚϟΫ�Ϊϋ�Ύϣϭ�ήϫΎσ�Γϼμϟ���

˾���έϮϬψϟ�Ϧϋ�ΓέϮόϟ�ϥϮϟ�ήΘδϳ�ϥ�ήΗΎδϟ�ϲϓ�ρήΘθϳ�ϥϷ�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ���

˿��ρήθΑ�βϴϟ�ΓέϮόϟ�ϢϴδΠΗ�ϡΪϋ�ϥϷ�ΔϫήϜΑ�ϦϜϟϭ�ϪΗϼλ�μΗ�Ϣόϧ����



̀����������������ΔѧΒϛήϟ�ήΘδѧϳ�ήϴϐѧλ�ϻΎѧτϨΑ�βΒѧϟ�Ϊѧϗϭ�κΨη�ϰϠλ�

ϛϭΎˮ�Ϣϟϭ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ϪϳάΨϓ�ήϬψϳ�ΪΠδϳ�ΎϤϨϴΣ�ϥ��

́��ΎϬϳΪѧѧϳϭ�Ύϫήόѧѧη�Ϧѧѧϋ�Ζϔθѧѧϛ�Ϊѧѧϗϭ�ΎѧѧϬΘϴΑ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϣ�ΖϠѧѧλ�

ˮ�Ϣϟϭ�ΎϬΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ��

̂�����������Ϧѧѧϣ�ΎΌϴѧѧη�Ζϔθѧѧϛ�Ϊѧѧϗϭ�ΎѧѧϬΘϴΑ�ϲѧѧϓ�ΓήѧѧΣ�Γήѧѧϣ�ΖϠѧѧλ

ϭ�ΎϬΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ΎϫήΎϔοϟˮ�Ϣ����

˺˹��������������ΎѧϤϠϓ�ΖѧϗϮϟ�ϝϮѧΧΩ�ϲϓ�Ϛθϳ�Ϯϫϭ�ϲϠμϳ�κΨη�ϡΎϗ�

�����ΖѧѧѧϗϮϟ�ϲѧѧѧϓ�Ζѧѧѧόϗϭ�Ϊѧѧѧϗ�ϪΗϼѧѧѧλ�ϥ�ϦϴѧѧѧΒΗ�ϪΗϼѧѧѧλ�ϰѧѧѧϬϧ

ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ϴΤμϟˮ�Ϣϟϭ���

˺˺��������������ςϴѧΨϳ�ϥ�ήѧϬψϟ�ϲϠμѧϳ�ϥ�ΪѧόΑ�ΩΎΘϋ�ρΎϴΧ�κΨη

������������ϞѧΧΩ�Ϊϗ�ήμόϟ�Ζϗϭ�ϥ�ΪΠϳ�ΎϬϠϤϜϳ�ϥ�Ύϣϭ�βΑϼϣ�ΔΛϼΛ

�����������ήμѧόϟ�ϲϠμϳϭ�Δϣϼόϟ�ϩάϫ�ϰϠϋ�ΪϤΘόϳ�ϥ�Ϫϟ�ίϮΠϳ�ϞϬϓ

ˮ�Ϣϟϭ��

˺˻�����������ϦϴѧΒΗ�ϪΗϼλ�ϰϬϧ�ΎϤϠϓ�ΖϗϮϟ�ΔϓήόϤϟ�κΨη�ΪϬΘΟ�

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ϞΧΪϳ�Ϣϟ�ΖϗϮϟ�ϥ�����

��

�����������������������������������������������������������������������
��

̀��ϪΗϼλ�μΗ�ϻ��Γϼμϟ�ϝΎΣ�ΔϓϮθϜϣ�ΓέϮόϟ�ϥϷ���

́��ςϘϓ�ΔΒϛήϟϭ�Γήδϟ�ϦϴΑ�Ύϣ�Γϼμϟ�ϲϓ�ΎϬΗέϮϋ�ϥϷ�ΎϬΗϼλ�μΗ�Ϣόϧ����

̂���ΓέϮϋ�ϪϧϷ�ϰτϐϳ�ϥ�ΐΠϳ�ϪϠϛ�ήόθϟ�ϥϷ�ΎϬΗϼλ�μΗ�ϻ���

˺˹�ϳ�ϻ�ϪѧѧϧϷ�ΎϫΪѧѧϴόϳ�ϥ�ϪѧѧϴϠϋϭ�ϪΗϼѧѧλ�μѧѧΗ�ϻ��ϦϴѧѧϘϴϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϻ�ΓϼμѧѧϠϟ�Ϛθѧѧϟ�ϲѧѧϔϜ

�Ϧψϟ�ϭ�ΖϗϮϟ�ϝϮΧΪΑ�����

˺˺������ΩΎѧѧϬΘΟϹ�ϥϷ�ϲѧѧϨϴϘϳ�ϞϴϟΪѧѧΑ�ΖѧѧϗϮϟ�ϢѧѧϠόϳ�ϻ�ϡΩ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ΪѧѧϤΘόϳ�ϥ�Ϫѧѧϟ�ίϮѧѧΠϳ�Ϣѧѧόϧ�

�Γϼμϟ�ΰϴΠϳ�ΖϗϮϟ�ΔϓήόϤϟ�������

˺˻��νήϔϟ�Ϊϴόϳ�ϥ�ϪϴϠϋϭ�ϼϔϧ�ϪΗϼλ�μΗ��������

��

��

��



˺˼���ϥΎѧѧϜϣ�ϲѧѧϓ�ϦΠѧѧγ�κΨѧѧη�����ΏϮѧѧΛ�ϯϮѧѧγ�ϩΪѧѧϨϋ�βϴѧѧϟϭ

βΠϧ�ϻϭ����������������ϭ�βΠϨѧϟ�ϪѧΑϮΜΑ�ϲϠμѧϳ�ϞѧϬϓ�ϪϠδѧϐϴϟ�ϩΪѧϨϋ�˯Ύϣ�

ˮ�ΎϳέΎϋ��

˺˽������ϯϮѧѧγ�ϩΪѧѧϨϋ�βϴѧѧϟϭ�βѧѧΠϧ�ϥΎѧѧϜϣ�ϲѧѧϓ�ϦΠѧѧγ�κΨѧѧη

�������ϪѧѧΑϮΛ�εήѧѧϔϳ�ϭ�ΔѧѧγΎΠϧ�ϰѧѧϠϋ�ϲϠμѧѧϳ�ϞѧѧϬϓ�ήϫΎѧѧτϟ�ϪѧѧΑϮΛ

ˮ�ϪϴϠϋ�ϲϠμϳϭ��

˺˾����������ϻϭ�ΎѧϬϨϋ�Ϯѧϔόϣ�ήѧϴϏ�ΔѧγΎΠϧ�ϪѧϧΪΑ�ϰѧϠϋ�ϊϗϭ�κΨη�

ˮ�Ϟόϔϳ�ΫΎϤϓ�ϪΑ�ϪϠδϐϴϟ�ϩΪϨϋ�˯Ύϣ��

˺˿�ϞϬϓ�ΔϠΒϘϠϟ�ϝΎΒϘΘγ�ϼΑ�κΨη�ϰϠλ�ˮ�ϪΗϼλ�μΗ���

˺̀��������βϤθѧϟ�ΖѧΑέΎϗϭ�έΎѧϔϜϟϭ�ϦϴϤϠδѧϤϟ�ϦϴΑ�ϝΎΘϗ�ϞμΣ�

ˮ�ϥϮϠόϔϳ�ΫΎϤϓ�Ώϭήϐϟ�ϰϠϋ��

˺́������������������ΔμѧΧήΑ�ΪѧΒϳ�ϰѧΘϤϓ�ήѧΧ�ϰѧϟ·�ΪѧϠΑ�Ϧѧϣ�κΨη�ήϓΎγ�

ˮ�ΎΒϛέϭ�ΎϴηΎϣ�ϞϔϨΘϟ����

��

��

��

�����������������������������������������������������������������������

��
˺˼�ϴϠϋ�ΓΩΎϋ·�ϻϭ�ΎϳέΎϋ�ϲϠμϳ��έΩΎϧ�ήϴϏ�έάϋ�ΐγΎϨϤϟ�ήΗΎδϟ�ϥΪϘϓ�ϥϷ�Ϫ�����

˺˽���������ϡΪѧѧϋ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧѧϓϭ�ϪѧϴϠϋ�ΓΩΎѧѧϋ·�ϻ�˯ήѧόϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ϪѧѧϧϷ�ϪѧϴϠϋ�ϲϠμѧѧϳϭ�ϪѧΑϮΛ�εήѧϔϳ�

�ΓΩΎϋϹ�ϪϴϠϋ�ήϬτϟ������

˺˾��ΓΩΎϋϹ�ϪϴϠϋϭ�ϪϧΪΑ�ωΰϨϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϻ�ϥϷ�ϪϧΪΑ�ϰϠϋ�ΔγΎΠϨϟ�ΩϮΟϭ�ϊϣ�ϲϠμϳ����

˺˿��ΔΤμϟ�ρήη�ϝΎΒϘΘγϹ�ϥϷ�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ��Γϼμϟ���

˺̀�����˯ΎѧѧϤϳϹΎΑ�ϥϮѧѧϔΘϜϳϭ�ϝΎΒϘΘѧѧγ�ϥϭΪѧѧΑ�ϢϬϨѧѧϜϣ�ΎѧѧϤϔϴϛ�ϥϮϠμѧѧϳ���ΩϮΠδѧѧϟϭ�ωϮѧѧϛήϟ�ϲѧѧϓ

�ΓΩΎϋϹ�ϢϬϣΰϠϳ�ϻϭ�ΔΤϴΤλ�ϢϬΗϼλϭ�ΓήϴΜϜϟ�ΕΎϛήΤϟ�ήϔΘϐΗϭ���

˺́���ϩΪϠΑ�Ϧϣ�ΝϭήΨϟ�ϦϴΣ�Ϧϣ�ΪΒϳ���

�����

��



˺̂���ϞΒϘΘδѧѧѧϳ�ϥ�ϥϭΩ�Ϧѧѧѧϣ�ΎϴѧѧѧηΎϣ�ϰϠμѧѧѧϓ�κΨѧѧѧη�ήϓΎѧѧѧγ�

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�ϲϓ�ΔϠΒϘϟ��

˻˹���������ϲϠμѧѧϳ�ϒѧѧϴϜϓ�ΔѧѧΟέΪϟ�ϰѧѧϠϋ�Ϯѧѧϫϭ�κΨѧѧη�ήϓΎѧѧγ�

ˮ�ΔϠϓΎϨϟ��

˻˺��ˮ�ΔϠϓΎϨϟ�ϲϠμϳ�ϒϴϜϓ�ΓέΎϴτϟ�ϲϓ�κΨη�ήϓΎγ���

˻˻����ΔѧѧѧϨϳΪϣ�ϲѧѧѧϓ�ϲδѧѧѧϛΎΘϟ�ΓέΎϴδѧѧѧΑ�ΎϘΎѧѧѧγ�ϞѧѧѧϤόϳ�κΨѧѧѧη�

���������ϱάѧϟ�ϲѧΤϟϭ�ϲΤϟ�ϦϴΑϭ�ΎϬΎϴΣ�ϦϴΑ�έϭΪϳ�ϥΎϛϭ�νΎϳήϟ

�ϩΪμѧѧϘϳ˻˹���˯ΎѧѧϨΛ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϠϓΎϨϟ�ϲϠμѧѧϳ�ϥ�ίϮѧѧΠϳ�ϞѧѧϬϓ�ϼϴѧѧϣ�

ˮ�ΓΩΎϴϘϟ��

��

��

��

��

��

��

��

�����������������������������������������������������������������������

��
˺̂�����������˯ΎѧѧϨΛϭ�ϡήѧѧΣϹ�ΓήѧѧϴΒϜΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϠΒϘϟ�ϞΒϘΘδѧѧϳ�ϥ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϻ�ϪѧѧϧϷ�ϪΗϼѧѧλ�μѧѧΗ�ϻ�

�ϦϴΗΪΠδϟ�ϦϴΑ�αϮϠΠϟϭ�ΩϮΠδϟϭ�ωϮϛήϟ���

˻˹��ϥ·�ήѧѧϴΒϜΘϟ�˯ΎѧѧϨΛ�ΔѧѧΟέΪϟ�ϪѧѧΟϮϳ�ϪѧѧϴϠϋ�ϞϬѧѧγ��ΊϣϮѧѧϳϭ�ϩΪμѧѧϘϣ�ϩΎѧѧΠΗ�ήϴδѧѧϳ�ϢѧѧΛ�ϚѧѧϟΫ�

ήϟΎΑ�ΩϮΠδϟϭ�ωϮϛ���

˻˺���������ϳϭ�ΎδϟΎΟ�ϊϛήϳϭ�ΔϬΟ�ϱ�ϰϠϋ�ϲϠμϳϭ�ϪϧΎϜϣ�ϲϓ�βϠΠϳΠ���Ϧѧϣ�ξѧϔΧ�ϩΩϮΠγ�Ϟό

�ϪΗϼλ�Ϧϣ�˯ΰΟ�ϱ�ϲϓ�ϝΎΒϘΘγϹ�ϪϣΰϠϳ�ϻϭ�ϪϋϮϛέ�������

˻˻�������������������ϊѧτϗ�ϥ·ϭ�ήϓΎδѧϣ�ήѧΒΘόϳ�ϼѧϓ�ϪѧΘϣΎϗ·�ϞѧΤϣϭ�ϪѧΘϨϳΪϣ�ϲѧϓ�ϝΰϳ�ϻ�ϪϧϷ�ίϮΠϳ�ϻ�˾˹�

ΎϬϨϋ�ΝήΨϳ�Ϣϟ�ϡΩ�Ύϣ�ϼϴϣ����
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���Γϼμϟ�ϥΎϛέ�ΏΎΑ���

��

�Ϧϛήϟ���ϪϨϣ�˯ΰΟ�Ϯϫϭ�ϪϴϠϋ�˯ϲθϟ�ϒϗϮΘϳ�Ύϣ�Ϯϫ���

�ΎϬΑ�ΪΘόϳ�ϻϭ�ωϮϛέ�ϼΑ�ήΒΘόΗ�ϻ�Γϼμϟ�ϥΈϓ�ωϮϛήϟΎϛ���

��ρήθϟϭ�Ϧϛήϟ�ϦϴΑ�ϕήϔϟ�Ρήη�ϡΪϘΗ�Ϊϗϭ���

�ϲϫ�ΎϨϛέ�ήθϋ�ΔΛϼΛ�Γϼμϟ�ϥΎϛέϭ���

˺��ΔϴϨϟ���ϫϭΪμϗ�ϲ�ϪϠόϔΑ�ΎϧήΘϘϣ�˯ϲθϟ�����

�ϮѧѧѧΤϧ�Ϊμѧѧѧϗϭ�ΓΩέ·�ϞѧѧѧϜϓ���Δѧѧѧϴϧ�ήѧѧѧΒΘόΗ�˯ΎϴѧѧѧηϷ�Ϧѧѧѧϣ�˯ϲѧѧѧη�

�����������Ϟѧόϔϟ�ϝϭ΄ѧΑ�ΓΩέϹ�ϥήѧΘϘΗ�ϥ�Δϴϋήθѧϟ�ΔϴϨϟ�ϲϓ�ρήΘθϳϭ

�����������������ΏΎѧΑ�ϲѧϓ�ΎϘΒδѧϣ�ϚѧϟΫ�ϴѧοϮΗ�ϢΗϭ�ˬ�ϩΪόΑ�ϻϭ�Ϟόϔϟ�ϞΒϗ�ϻ

�˯ϮοϮϟ���

����ϴϤΗϭ�ˬ�ΓΩΎѧѧόϟ�Ϧѧѧϋ�ΓΩΎѧѧΒόϟ�ΰѧѧϴϴϤΗ�ΔѧѧϴϨϟ�Ϧѧѧϣ�νήѧѧϐϟϭѧѧϴ�ΰ

�ξόΑ�Ϧϋ�ΎϬπόΑ�ΕΩΎΒόϟ���

ϝΎΜϣ������ΓΩΎѧόϟ�Ϧѧϋ�ΓΩΎΒόϟ�ΰϴϴϤΗ������������ϕήѧϔϟ�ϲѧϬϓ�˯ϮѧοϮϟ�Δѧϴϧ

�����ϝΎϤόΘѧѧγ�ϦϴѧѧΑϭ�ˬ�ΓΩΎѧѧΒόϟ�ϪѧѧΟϭ�ϰѧѧϠϋ�˯ΎѧѧϤϟ�ϝΎϤόΘѧѧγ�ϦϴѧѧΑ

�ϒϴψϨΘϟ�ϭ�ΪϳήΒΘϟ�ϞΟϷ�˯ΎϤϟ����

��ξѧѧόΑ�Ϧѧѧϋ�ΎϬπѧѧόΑ�ΕΩΎѧѧΒόϟ�ΰѧѧϴϴϤΗ�ϝΎѧѧΜϣϭ����ήѧѧϬψϟ�Δѧѧϴϧ

�ήμόϟϭ�ήϬψϟ�Γϼλ�ϦϴΑ�ϕήϔϟ�ϲϬϓ���

�����������������ϼμѧϟ�Δѧϴϧ�ϥήѧΘϘΗ�ϥ�ΪѧΑ�ϼѧϓ�Γϼμѧϟ�Ϧѧϋ�ΙΪѧΤΘϧ�ϦΤϧϭ�Γ

�ϝϭ΄Α�ϞΧΪϳ�Ύϣ�ϪΑ�ϲϓ�ΪΒόϟ�ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�Ϯϫϭ�Γϼμϟ����

�βϴϟϭ�ΐϠϘϟ�ΎϬϠΤϣ�ΔϴϨϟϭϥΎδϠϟ����

��

��

��



�����ϪѧѧΒϠϗ�ϲѧѧϓ�ϢϠδѧѧϤϟ�ήπѧѧΤΘδϳ�ϥ�ΐѧѧΠϳϭ�έϮѧѧϣ�ΓΪѧѧϋ�˯ΎѧѧϨΛ�

�Ϫδϔϧ�ϲϓ�ΎϬψΤϠϳϭ�ήϴΒϜΘϟ���

ѧѧγϝϮ����ϥ�ΐѧѧΠϳ�ΫΎѧѧϣ�ήπѧѧΤΘδϳ��ϪΗϼѧѧλ�ϲѧѧϓ�˯ήѧѧϤϟ��ϱ

ˮ�ϱϮϨϳ�ΫΎϣ��

�ΏϮΠϟϭΔΛϼΛ�˯Ύϴη�ΔόϤΘΠϣ�ϲϫ����

�ϻϭ��Ϊμϗ�Ϟόϔϟ�Β˷όϤϟή��˰Α�ϪϨϋ��ϲϠλ������

����ήѧϣϷ�άϫϭ�ϲѧϤΘΣ����������˯ ϮѧοϮϟ�ΖѧϳϮϨϛ�Δѧϴϧ�Ϟѧϛ�ϲѧϓ����ˬ���ΖѧϳϮϧ

�Ϟδϐϟ�ΖϳϮϧ�ˬ�ΓΎϛΰϟ�����άϜϫϭ���

ΎΛΎϴϧ��Ϟόϔϟ�ϦϴϴόΗ�˰Α�ϪϨϋ�ήΒ˷όϤϟ����ήϬψϟ���ϼΜϣ���

ΎΜϟΎΛ���Ϟόϔϟ�Δϔλ�˰Α�ϪϨϋ�ήΒ˷όϤϟ���ϓ˴ή˸�Ύο�����

�ϝΎΜϣ��Ϭϟ�ϱϮϨϳ�ΫΎϤϓ�ήϬψϟ�ϲϠμϳ�ϥ�Ωέ�κΨηˮ�Ύ��

��ΏϮΠϟ�ϲϓ�ϝϮϘϳ��ϪѧΒϠϗ���������ϡήѧΣϹ�ΓήѧϴΒϜΗ�ΪѧϨϋ�����ϲϠѧλ�ΖѧϳϮϧ

�Ύοήϓ�ήϬψϟ���

ϪϟϮϘϓ�����ΖϳϮϧ����ΔѧϴϨϟ�ϩάϫ����������ϱϮѧϨϤϟ�ϲѧϫ�ΔѧϴϘΒϟϭ�ˬ�ΪμѧϘϟϭ

��������Ϟѧѧόϔϟ�ϱ�ϱϮѧѧϨϣ�ϙΎѧѧϨϫϭ�ΖѧѧϳϮϨΑ�ΎѧѧϬϨϋ�ήѧѧΒόϳ�Δѧѧϴϧ�ϙΎѧѧϨϬϓ

�������ήѧѧϬψϟ�ϲϠѧѧλ�ϭ�ήѧѧϬψϟ�νήѧѧϓ�ϲϠѧѧλ�˰ѧѧΑ�ϪѧѧϨϋ�ήѧѧΒόϤϟ

�ϴΤλ�ΎϤϫϼϛ�Ύοήϓ����

��ϪϟϮϘϓ����ϲϠλ��ϟ�ϴ��ϔϟ�άϫ�ΰϴϤΘ���������ϝΎѧόϓϷ�Ϧѧϣ�ϩήѧϴϏ�Ϧѧϋ�Ϟό

�ΓΎϛΰϟ�ϭ�˯ϮοϮϟΎϛ���

��ϪϟϮϗϭ����ήϬψϟ�������������Ϧѧϋ�ήѧϬψϟ�Γϼμѧϟ�ΰѧϴϴϤΗ�ϞѧόϔϠϟ�ϦϴϴόΗ

�ΎϫήϴϏ�ήμόϟΎϛ���

��ϪѧϟϮϗϭ����Ύѧοήϓ�������Ύѧοήϓ�Ζѧόϗϭ�Ϋ·�ήѧϬψϟ�Γϼμѧϟ�ΰѧϴϴϤΗ�

���������ˬ �ϼѧϔϧ�Ζѧόϗϭ�Ϋ·�ήѧϬψϟ�Γϼλ�Ϧϋ���������Γϼѧλ�ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�ϚѧϟΫϭ�

��ϪѧѧϴϠϋ�ΐѧѧΠΗ�ϼѧѧϓ�ώϟΎѧѧΑ�ήѧѧϴϏ�ϪѧѧϧϷ�ϼѧѧϔϧ�ϊѧѧϘΗ�ϪΗϼμѧѧϓ�ϲΒμѧϟ

Γϼμϟ�ήΟϷ�Ϫϟ�ΐδΤϳϭ�ϼϔϧ�Ϫϟ�ϊϘΘϓ����



�ϝΎΜϣ��ˮ�ϱϮϨϳ�ΫΎϤϓ�ήϬψϟ�ϲϠμϳ�ϥ�Ωέ�ϲΒλ��

ϳ�ϝϮϘ�����������������Δѧϴϧ�ϪѧϴϠϋ�ΐѧΠϳ�ϻϭ�ˬ�ήѧϬψϟ�ϲϠѧλ�ΖѧϳϮϧ�ϪΒϠϗ�ϲϓ�

Δϴοήϔϟ�ϱϮϨϳ�ϒϴϜϓ�ϼϔϧ�ϊϘΗ�ϪΗϼλ�ϥϷ�ˬ�Δϴοήϔϟ�����

�ΎϨϟϮϘϓ���Ύοήϓ���ϲΒμϟ�Γϼλ�Ϧϋ�ΎϫΰϴϴϤΘϟ���

�ΔΛϼΛ�Γϼμϟϭ�ϲϫ�ΐΗήϣ���

�ϻϭ��νήϔϟ��ˬΜϣ�βϤΨϟ�ΕϮϠμϟ�Ϟ���

�ΎѧѧϴϧΎΛ���ѧѧϴ˷ϘϤϟ�ϞѧѧϔϨϟΪ��ˬѧѧΜϣϞ�ѧѧΠϔϟ�ΔϨѧѧγ�ή�ΔѧѧϴϠΒϘϟ��ϰΤπѧѧϟϭ

�ήΗϮϟϭ���

��ΎΜϟΎΛ���ϖϠτϤϟ�ϞϔϨϟ���������Ϳ�ϪѧΟϮϟ�κΨθѧϟ�ωϮτΘϳϭ�ϡϮϘϳ�ϥ΄Α�

�ΩΪΤϣ�ϼϔϧ�ωήθϟ�Ϧϴ˷όϳ�ϥ�ήϴϏ�Ϧϣ���

����������ϡΰѧϟ�Ύѧοήϓ�Γϼμѧϟ�ΖѧϧΎϛ�ΫΈϓ��������έϮѧϣ�ΔѧΛϼΛ�ϱϮѧϨϳ�ϥ��ϲѧϫ

ϲϠѧѧλ�����ΎѧѧϫήϴϏ�ϭ�ήѧѧϬψϟ����έϮѧѧϣϷ�ϱ�Ύѧѧοήϓϟ�ΔѧѧΛϼΜ

�ˬ�ΔϘΑΎδϟ�Δϴοήϔϟϭ�ϦϴϴόΘϟϭ�ΪμϘϟ���

��ϡΰѧѧѧѧѧϟ�ΪѧѧѧѧѧϴϘϣ�ϼѧѧѧѧѧϔϧ�Εϼμѧѧѧѧѧϟ�ΖѧѧѧѧѧϧΎϛ�Ϋ·ϭϥήѧѧѧѧѧϣϫ�ΎѧѧѧѧѧϤ����������

������Ϋ·ϭ�ˬ�ήѧѧΠϔϟ�ΔϨѧѧγ�ϲϠѧѧλ�ΖѧѧϳϮϨϛ�ϦϴѧѧϴόΘϟϭ�Ϟѧѧόϔϟ�Ϊμѧѧϗ

�����Θϟ�ϦϤϓ�ΔϳΪόΑϭ�ΔϴϠΒϗ�ϚϟΎϨϫ�ΖϧΎϛό����ΏϮѧϠτϤϟ�Ϧϴϴ���ϱϮѧϨϳ�ϥ�

�������ΔѧѧϴϠΒϘϟ�ήѧѧϬψϟ�ΔϨѧѧγ�ϲϠѧѧλ�ΖѧѧϳϮϧ�ϞѧѧΜϣ�ΔѧѧϳΪόΒϟϭ�ΔѧѧϴϠΒϘϟ������

ϭ�ΖϳϮϧ��ΔϳΪόΒϟ�˯Ύθόϟ�ΔϨγ�ϲϠλ���

�ήѧѧϣ�ϡΰѧѧϟ�ΎѧѧϘϠτϣ�ϼѧѧϔϧ�Γϼμѧѧϟ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·ϭϮѧѧϫϭ�ςѧѧϘϓ�ΪѧѧΣϭ��

�ςϘϓ�ϲϠλ�ΖϳϮϧ�ϱ�Ϟόϔϟ�Ϊμϗ���

��ϝΎΜϣ���������Ωέ΄ѧϓ�ΔѧϳΪόΒϟϭ�ΔϴϠΒϘϟ�ΔϨδϟϭ�ήϬψϟ�ϰϠλ�κΨη

�����ϲѧѧϓ�ϝϮѧϘϳϭ�ΔѧѧϠΒϘϟ�ϞΒϘΘδѧϴϓ�ϦϴΘϴϓΎѧѧο·�ϦϴΘόϛήѧΑ�ωϮ˷ѧτΘϳ�ϥ

�ϪΗϼλ�ϞϤϜϳϭ�ϲϠλ�ΖϳϮϧ�ήϴΒϜΘϟ�˯ΎϨΛ�ϪΒϠϗ���



�ΐΠϳ�ϻϭ������Ϊѧϴ˷ϘϤϟ�ϞѧϔϨϟ�ϲѧϓ�ϻϭ�νήѧϔϟ�ϲѧϓ�ϻ�ΩΪόϟ�ϦϴϴόΗ�

����������������Ύѧοήϓ�ήѧϬψϟ�ϲϠѧλ�ΖѧϳϮϧ�ϝϮѧϘϳ�ϥ�ΐѧΠϳ�ϼѧϓ�ϖϠτϤϟϭ

�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ϪΟϮϟ�ϝϮϘϳ�ϥ�ΐΠϳ�ϻ�ΎϤϛ�ˬ�ΕΎόϛέ�ϊΑέ���

˻��ήΒϛ�Ϳ�ϝϮϘϳ�ϥ΄Α�ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ����

�έϮϣ�ΓΪϋ�ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�ϲϓ�ρήΘθϳϭ���

ϻϭ�����Ϫδѧѧϔϧ�ΎѧѧϬΑ�ϊϤδѧϳ�ϥ��ϪѧѧϧΫ�ϕήѧτϳ�ϥ΄ѧѧΑ�ˬ�ϩάѧѧϫ�ΕϮѧѧλ

������Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϼѧѧϓ�ϥΎδѧѧϠϟϭ�ϩΎϔθѧѧϟ�ϚѧѧϳήΤΗ�ϲѧѧϔϜϳ�ϻϭ�ϑϭήѧѧΤϟ

����ϲѧѧϓ�ϲѧѧϔϜϳ�ϼѧѧϓ�έΎѧѧϛΫϷ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ρήѧѧη�άѧѧϫϭ�ˬ�ΎѧѧϬΑ�φϔϠΘѧѧϟ

�����ΎѧѧϬΑ�ϙήѧѧΤϳ�ϭ�ϪѧѧΒϠϗ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϳϵ�ήѧѧτΨϳ�ϥ�ΔѧѧΤΗΎϔϟ�Γ˯ήѧѧϗ

���������ϞѧΑ�ϴΒδѧΘϟ�ϲѧϓϭ�ΡΎΘϔΘѧγϹ�˯ΎѧϋΩ�ϲϓ�άϛϭ�ϪϧΎδϟϭ�ϪϫΎϔη

�Ϛϟάϟ�ϪΒϨΘϟ�ϲϐΒϨϴϓ�Γϼμϟ�ΝέΎΧ�έΎϛΫϷ�Ϟϛ�ϲϓϭ���

ΎϴϧΎΛ��������Γϼμϟ�ϲϓ�ϝϮΧΪϟ�ΓήϴΒϜΘϟΎΑ�ΪμϘϳ�ϥ����ϡήѧΣϹ�ϱ�

�Ύϫ΅Ύθϧ·ϭ�ΎϬΑ���

��ϚѧѧϟΫ�ϝΎѧѧΜϣ�������Γϼμѧѧϟ�Ϊѧѧϳήϳ�ΔѧѧϠΒϘϟ�ϞΒϘΘδѧѧϣ�κΨѧѧη�ϒѧѧϗϭ

���������������ϪѧϳΪϳ�ϊѧοϭ�ϢѧΛ�ήѧΒϛ�Ϳ�ϝΎѧϘϓ�ϪϤψόΘγ�ϪϣΎϣ�ήϣ�ϯέϭ

��Ϣѧѧϟ�ϪѧѧϧϷ�ϪΗϼѧѧλ�μѧѧΗ�ϻ�άѧѧϬϓ�ϲϠμѧѧϳ�άѧѧΧϭ�ϩέΪѧѧλ�ϰѧѧϠϋ

�Γϼμϟ�ϲϓ�ϝϮΧΪϟ�ΓήϴΒϜΘϟΎΑ�ΪμϘϳ���

������ϢѧϬϣ�ήѧΧ�ϝΎΜϣ���ѧΧΩ����������ϡΎѧϣϹ�ϙέΩ�Ϊѧϗϭ�ΪΠδѧϤϟ�κΨѧη�Ϟ

�ϡΎϣϹ�ϊϣ�ϞϤϛϭ�Ϫόϣ�ϊϛέϭ�ήΒϜϓ�Ύόϛέ���

����Ϟѧѧϫ�ϙήѧѧϴΒϜΘΑ�ΕΪμѧѧϗ�ΫΎѧѧϣ�Ϫѧѧϟ�ϝΎѧѧϘϴϓ�ϪѧѧϨϣ�ϞμѧѧϔΘδϳ�άѧѧϬϓ

ΪμѧѧϗΕ��ϥΈѧѧϓ�ϡήѧѧΣϹ�ΓήѧѧϴΒϜΗ�ΕΪμѧѧϗ�ϡ�ωϮѧѧϛήϠϟ�ήѧѧϴΒϜΘϟ�

��������ΔѧѧϠσΎΑ�ϪΗϼѧѧλϭ�ϪΗϼѧѧλ�ΪѧѧϘόϨΗ�Ϣѧѧϟ�ωϮѧѧϛήϟ�ΕΪμѧѧϗ�ϝΎѧѧϗ��

�ϪΗϼλ�ΖΤλ�ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�ΕΪμϗ�ϝΎϗ�ϥ·ϭ���

���Ύѧϣ�ϝΎϗ�ϥΈϓ������������ϖѧϠσ�Ϫѧϧ�ϱ�ςѧϘϓ�ΕήѧΒ˷ϛ�ΎѧϤϧ·ϭ�ΎΌϴѧη�ΕΪμѧϗ�

�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ�Ύπϳ�άϬϓ�ήϣϷ���



�ϪΒϨΘϟ�ϲϐΒϨϴϓ�ΪΟΎδϤϟ�ϲϓ�ϊϘϳ�Ύϣ�ήϴΜϛ�άϫϭ���

�ΎѧѧΜϟΎΛ����Ϳ�ϲѧѧϓ�ΓΰѧѧϤϬϟ�Ϊѧѧϣ�ϡΪѧѧϋ���ϼѧѧϓ�ϡΎϬϔΘѧѧγ�ήϴμѧѧϳ�ϪѧѧϧϷ�

�ήΒϛ�Ϳ�ϞϘϳ�ϼϓ�ϪΗϼλ�μΗ����

��ΎόΑέ�����������ήѧΒϛ�ϲѧϓ�˯ΎѧΒϟ�Ϊѧϣ�ϡΪѧϋ�����ϭ�έΎѧΒϛ�ήϴμѧϴϓ��Ϯѧϫ���ϊѧϤΟ

ϛ˴ѧѧΒ˴�ή���ήѧѧϴΒϜϟ�ϞѧѧΒτϠϟ�Ϣѧѧγ�Ϯѧѧϫϭ���ϮѧѧϠϋ�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϋ�Ϳ�ϰϟΎѧѧόΗ�

�ήϴΒϛ�����

ΎδϣΎΧ����ήϴΒϜΘϟΎΑ�ΔϴϨϟ�ϥήΘϗ·���

���������ϻϭ�ήѧϴΒϜΘϟ�ΪѧόΑ�ϻϭ�ήѧϴΒϜΘϟ�ϞѧΒϗ�ΔѧϴϨϟ�ϡΪѧϘΘΗ�ϥ�ϲѧϔϜϳ�ϼѧϓ

���Ϟμѧѧϳ�Ϣѧѧϟ�Ϫѧѧϧ΄ϛ�κΨθѧѧϟ�ϥϮѧѧϜϳ�Ϫѧѧϧ�ϰѧѧϨόϤΑ�Γϼμѧѧϟ�ΪѧѧϘόϨΗ

�ϼλ���

�ϝΎѧѧѧΜϣ����Ϯѧѧѧϫϭ�ΏήѧѧѧϐϤϟ�νήѧѧѧϓ�ϲϠμѧѧѧϳ�ϥ�κΨѧѧѧη�ϯϮѧѧѧϧ

����μѧѧϠϟ�ήѧѧΒ˷ϛϭ�ϒѧѧϗϭ�ϢѧѧΛ�΄ѧѧοϮΘϳ���ΔѧѧϴϨϟ�ΖѧѧΑΎϏ�Ϊѧѧϗϭ�ΓϼΖѧѧϗϭ�

��ΔѧѧϴϨϟ�Ϊѧѧϴόϳ�ϥ�ϪѧѧϴϠϋϭ�ΔΤϴΤѧѧλ�ήѧѧϴϏ�ϪΗϼѧѧλ�άѧѧϬϓ�ήѧѧϴΒϜΘϟ

�ήϴΒϜΘϟϭ���

��ϝΎΜϣ�������������ϥ�ΪόΑ�ϱ�ήΒ˷ϛ�ϥ�ΪόΑ�ϼϔϧ�ϲϠμϳ�ϥ�κΨη�ϯϮϧ

������ϻϭ�Γϼμѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϞΧΪѧѧϳ�Ϣѧѧϟ�άѧѧϬϓ�ήѧѧΒϛ�Ϳ�Ϧѧѧϣ�˯ήѧѧϟ�φѧѧϔϟ

�ϪΗϼλ�μΗ���

Ϯѧѧϫ�ϝϮδѧѧϟϭ�ΔѧѧϴϨϠϟ�ϴΤμѧѧϟ�ϥήѧѧΘϗϹ�ϥϮѧѧϜϳ�ϒѧѧϴϛ�ΚѧѧϴΤΑ�

ˮ�Δϣάϟ�ήΒΗ��

ϭ�ΏϮΠϟ�Ϯϫ�ϲΗϵΎϛ����

�ϥήΘϗ�ϙΎϨϫϭ�έΎπΤΘγ�ϙΎϨϫ���

έΎπѧѧΤΘγϹΎϓ����������Ϟѧѧόϔϟ�Ϊμѧѧϗ�ΔѧѧψΣϼϣ�Ϧѧѧϣ�ϩΎѧѧϨϴΑ�Ύѧѧϣ�Ϯѧѧϫ

νήϔϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�Δϴοήϔϟϭ�ϦϴϴόΘϟϭ����

ϥήΘϗϹϭ����ήϴΒϜΘϟ�˯ΎϨΛ�ήπΤΘδϤϟ�άϫ�ϥϮϜϳ�ϥ�Ϯϫ���



�������νήѧϓ�ϲϠѧλ�ΖѧϳϮϧ�ϪѧΒϠϗ�ϲѧϓ�ϝϮϘϳϭ�ϱϮϨϳϭ�ΪμϘϳ�ϥ�ϱ

��ήϬψϟ��˯ΎϨΛ�Θϟϭ�ˬ�ήϴΒϜΘϟΎΑ�ϪϘτϧ�����ϲѧϓ�ΓΰѧϤϬϟ�Ϧѧϣ�ΪѧΒϳ�ήϴΒϜ

���άѧѧѧѧϫ�ϥήѧѧѧѧϗ�˯ΰѧѧѧѧΟ�ϱ΄ѧѧѧѧΒϓ�ήѧѧѧѧΒϛ�ϲѧѧѧѧϓ�˯ήϟΎѧѧѧѧΑ�ϲѧѧѧѧϬΘϨϳϭ�Ϳ

�ϪΗϼλ�ΖΤλ�ήπΤΘδϤϟ���

�����������ήѧϴΒϜΘϟ�ϰϠϋ�ΎϬϋίϮϳ�ϭ�ΓΰϤϬϟ�ϊϣ�ΔϴϨϟ�ήπΤΘδϳ�ϥ�ϪϠϓ

�ήϴΒϜΘϟ�ΔϳΎϬϧ�ΎϬϧϷ�˯ήϟ�ΪϨϋ�ΎϫήΧ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϰϠϋ���

��ϒѧѧϟϷ�ΪѧѧϤϳ�ϥ�ϲѧѧϫ�ϞϬѧѧγϷ�ΔѧѧϘϳήτϟϭ�ΪѧѧϤϟ�ΪѧѧϨϋϭ�Ϳ�ϲѧѧϓ

��ϴθΧ�ΔϴϨϟ�ήπΤΘδϳ����ΪѧϤϳ�ϭ�Ϳ�ϲϓ�ΓΰϤϬϟ�ΪϤϴϓ�΄τΨϳ�ϥ�Δ

�ϪΗϼλ�μΗ�ϼϓ�ήΒϛ�ϲϓ�˯ΎΒϟ���

��
�����������������Βμϟ�νήϓ�ϲϠλ�ΖϳϮϧ��

ϱ�����ήΒϛ�Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϡϟ�����

�������������ΎѧϫΩϮΟϭ�ϲѧϔϜϳ�ϪѧϧϷ�ήπϳ�ϼϓ�ήϴΒϜΘϟ�ΪόΑ�ΔϴϨϟ�ΖΑΎϏ�Ϯϟϭ

�Ϟόϔϟ�ϝϭ���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



˼��ϡΎϴϘϟ����ϑϮϗϮϟ�ϱ��ѧΑ������ϩήѧϬχ�ΐμѧϨϳ�ϥ΄������ΪѧϨϋ�Ϧѧϛέ�άѧϫϭ

��������������ϥ·�ϲΗ΄ϴѧγϭ�ˬ�ΪѧϋΎϗ�ϲϠμѧϴϓ�ϝϮϠθѧϤϟΎϛ�ΰΟΎѧόϟ�Ύϣ�ΓέΪϘϟ

�ϡΎϴϘϟ�ϙήΗ�ΕϻΎΣ�Ρήη�Ϳ�˯Ύη����

˽���ΔѧѧΤΗΎϔϟ�Γ˯ήѧѧϗ�Δѧѧϳϵ�ϲѧѧϫ�ϢϴΣήѧѧϟ�ϦϤΣήѧѧϟ�Ϳ�ϢδѧѧΑϭ�ˬ

Ϸϭ��ΔѧѧѧΤΗΎϔϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϰѧѧϟ��ϡΎѧѧѧϣϺϟϭ�ΩήѧѧѧϔϨϤϠϟ�ΎѧѧѧϬΗ˯ήϗ�ΐѧѧΠϳϭ�ˬ

�ϡϮϣ΄Ϥϟϭ���

ϭϭ�ΎϬϨϣ�ΔϳΑ�ϞΧ�Ϋ·�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ�ϑήΤΑ����

��ϝΎΜϣ��������������Ϣѧϟϭ�Ϳ�ΪѧϤΤϟΎΑ�ΪѧΒϓ�ϪΗϼλ�ϲϓ�ΔΤΗΎϔϟ�ήϗ�κΨη

�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ�άϬϓ�ΔϠϤδΒϟ�ήϘϳ���

ѧѧϳ˷·�ήѧѧϗ�κΨѧѧη�ϝΎѧѧΜϣѧѧϳ˷·ϭ�ΪѧѧΒόϧ�ϙΎ�ΪϳΪθѧѧΗ�ϥϭΪѧѧΑ�ϦϴόΘδѧѧϧ�ϙΎ

ϳ˷·�ϲϓ�˯Ύϴϟ�ϪΗϼλ�μΗ�ϼϓ�ϙΎ���

�ϝΎѧѧΜϣ��������ϲѧѧϫϭ�ϢϬϴѧѧϠϋ�Ζ˵ѧѧϤόϧ�Ϧϳάѧѧϟ�ρήѧѧλ�ήѧѧϗ�κΨѧѧη

�ϪΗϼλ�μΗ�ϼϓ�ϢϬϴϠϋ�Ζ˴Ϥόϧ���

�Ψѧѧη�ήѧѧϗ�ϝΎѧѧΜϣ���ϼѧѧϓ�Ϫδѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΑ�ΕϮѧѧλ�ϼѧѧΑ�ΔѧѧΤΗΎϔϟ�κ

�ϪΗϼλ�μΗ���

˾��ωϮѧѧϛήϟ��ˬϛϭ�Ϟѧѧϗ�ϪѧѧϟϭϞѧѧϤ��ˬ��ϩήѧѧϬψΑ�ϲѧѧϨΤϨϳ�ϥ�ϪѧѧϠϗ΄ϓ

�ΚϴΤΑ�έΪϘϣ�ϰϟ·ϳϔϛ�ϞμΎ�ϪϴΘΒϛέ�ϰϟ·�ϩ����

�ϩήѧѧѧϬχ�ήϴμѧѧѧϳ�ΚѧѧѧϴΤΑ�ϪѧѧѧΎϨΤϧ�ϞѧѧѧϤϜϳ�ϥ�ϪѧѧѧϠϤϛϭ�ϪѧѧѧΘΒϗέϭ

�ϯϮΘδϤΑΪΣϭ��ΔΤϴϔλ�Ϫϧ΄ϛ���

����������ϲѧϔϜϳ�ϻ�ϱ�ϥϮϜδѧϟ�ϲϫϭ�ΔϨϴϧ΄Ϥτϟ�ωϮϛήϟ�ϲϓ�ρήΘθϳϭ

ήϳ�ϥ������ϲѧѧϓ�ΚѧѧϜϤϳ�ϥ�ΪѧѧΑ�ϻ�ϞѧѧΑ�ΔѧѧψΤϠϟ�βϔϨѧѧΑ�ϊѧѧϓήϳϭ�ϊѧѧϛ

�ϪϟϮϗ�έΪϘϤΑ�ϪϋϮϛέ�Ϳ�ϥΎΤΒγ�ΓΪΣϭ�Γήϣ���

�ϝΎѧѧΜϣ����ϻ�άѧѧϬϓ�ΓήѧѧηΎΒϣ�Ϫѧѧγέ�ϊѧѧϓέϭ�κΨѧѧη�ϊѧѧϛέѧѧϳ�μ

ϪϋϮϛέ���

��



��

˿��ΘϋϹ�ϝΪΎϤΎϗ����

�ϭ�ΎѧѧϤΎϗ�ϝΪѧѧΘόϳϭ�ωϮѧѧϛήϟ�Ϧѧѧϣ�ϊѧѧϓήϳ�ϥ΄ѧѧΑ�ΐμѧѧΘϨϳ�ϥ�ΪѧѧΑ�ϻ

������������ωϮѧϛήϟ�Ϧѧϣ�ϼϴϠϗ�Ϫγέ�ϊϓήϳ�ϥ�ϲϔϜϳ�ϼϓ�ϱήϘϔϟ�ΩϮϤόϟ

ΤΑ������ϡΎϴϘϟϭ�ωϮϛήϟ�ϦϴΑ�ήϴμϳ�Κϴˬ���������ΫΈѧϓ�ΎѧϤΎϗ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�άϫ�

��������������ϞѧΒϗ�ΎѧϬϴϠϋ�ϥΎѧϛ�ϲΘϟ�ΔϟΎΤϟ�ϰϟ·�ϊΟέ�ΎδϟΎΟ�ϰϠλ�Ϊϗ�ϥΎϛ

�ωϮϛήϟ���

�ϲϓ�ρήΘθϳϭ�ϝΪΘϋϹ����������ϝΪѧΘϋϹ�ΪѧόΑ�ϦϜδѧϳ�ϥ΄ѧΑ�ΔѧϨϴϧ΄Ϥτϟ�

�Ϳ�ϥΎΤΒγ�ϪϟϮϗ�έΪϘϤΑ���

̀���ϦϴΗήϣ�ΩϮΠδϟ�Δόϛέ�Ϟϛ�ϲϓ���

�Ϫϴϓ�ρήΘθϳϭ���

�ϻϭ��ΔϨϴϧ΄ϤτϟϮϗ�έΪϘϤΑ��Ϳ�ϥΎΤΒγ�Ϫϟ���

�ΎϴϧΎΛ��ϥϮϜϳ�ϥ�ΩϮΠδϟ��ϰϠϋ�˯Ύπϋ�ΔόΒγϲϫ����

���ΔϬΒΠϟ����

Ώ��ϰϨϤϴϟ�Ϊϴϟ�ϦτΑ����

Ν��ϯήδϴϟ�Ϊϴϟ�ϦτΑ����

�Ω��ϰϨϤϴϟ�ΔΒϛήϟ����

�˰ϫ��ϯήδϴϟ�ΔΒϛήϟ����

�ϭ��ϰϨϤϴϟ�ϡΪϘϟ�ϊΑΎλ�ϥϮτΑ����

�ί���ϯήδϴϟ�ϡΪϘϟ�ϊΑΎλ�ϥϮτΑ���

�ΎΜϟΎΛ���ΔϓϮθϜϣ�ϪΘϬΒΟ�ϥϮϜΗ�ϥ˯ΰΟ�ϮϟϭΎϤϣ�ϪΑ�ΪΠδϳ����

�ϪΘϣΎϤϋ�ϭ�ϪΗήΘϏ�ϭ�ϪΘϴϗΎσ�ϰϠϋ�ΪΠδϳ�ϥ�ϲϔϜϳ�ϼϓ���

��ΎόΑέ���ϪγήΑ�ϞϣΎΤΘϟ�������Ϧѧτϗ�Δѧότϗ�ϰѧϠϋ�ΪΠγ�Ϯϟ�ΚϴΤΑ

ϻ�ˬ�ΖδѧѧΒϜϧ���ςϐπѧѧϳ�ϥ�ϥϭΪѧѧΑ�ϪѧѧΘϬΒΟ�ϊπѧѧϳ�ϥ�ϲѧѧϔϜϳ�ϼѧѧϓ

�Ϫγέ�ϞϘΜΑ�νέϷ�ϰϠϋ���



́������ϦϴΗΪΠδϟ�ϦϴΑ�αϮϠΠϟ������ϥ�ΪΑ�ϻϭ�ˬ���ΎδѧϟΎΟ�ϱϮΘδѧϳ��ϻϭ�

ϔϜϳϲ���ϥϮѧϜϳ�ϥ�������ρήΘθѧϳϭ�ˬ�ΎѧϴϨΤϨϣ�����αϮѧϠΠϟ�ϲѧϓ�ΔѧϨϴϧ΄Ϥτϟ

�Ϳ�ϥΎΤΒγ�ϪϟϮϗ�έΪϘϤΑ���

̂����ήѧѧѧϴΧϷ�ΪϬθѧѧѧΘϟ�ϲѧѧѧϓ�αϮѧѧѧϠΠϟ��ϲΗ΄ѧѧѧϳ�ϥ�ϲѧѧѧϔϜϳ�ϼѧѧѧϓ�ˬ�

�ΎѧѧϤΎϗ�ϢϠѧѧγϭ�ϪѧѧϴϠϋ�Ϳ�ϰϠѧѧλ�ϲѧѧΒϨϟ�ϰѧѧϠϋ�Γϼμѧѧϟϭ�ΪϬθѧѧΘϟΎΑ

�ϡϼδϟ�ϞΒϗ�ήϴΧϷ�αϮϠΠϟ�Ϧϣ�ΪΑ�ϼϓ���

˺˹��ήϴΧϷ�ΪϬθΘϟ�ϞϤϛϭ�Ϟϗ�Ϫϟϭ�ˬ����

��ϪϠϗ΄ϓ�������������ϲѧΒϨϟ�ΎѧϬϳ�ϚѧϴϠϋ�ϡϼѧγ�ˬ�Ϳ�ΕΎѧϴΤΘϟ�����ϪѧϠ˷ϟ�ΔѧϤΣέϭ�

��������������ΪϬѧη�ˬ�ϦϴΤϟΎμѧϟ�ϪѧϠ˷ϟ�ΩΎΒϋ�ϰϠϋϭ�ΎϨϴϠϋ�ϡϼγ�ˬ�ϪΗΎϛήΑϭ

��Ϳ�ϝϮѧѧγέ�˱ΪѧѧϤΤϣ�ϥϭ�ϪѧѧϠ˷ϟ�ϻ·�Ϫѧѧϟ·�ϻ�ϥ���ϭ����ϥ�ΪϬѧѧη

�ϪϟϮγέϭ�ϩΪΒϋ�˱ΪϤΤϣ��Γϼμϟ�ϪΑ�μΗ�Ύϣ�Ϟϗ�άϬϓ�ˬ�����

�ϪѧѧѧϠϤϛϭ����Ϳ�ΕΎѧѧѧΒϴτϟ�ΕϮϠμѧѧѧϟ�ˬ�ΕΎѧѧѧϛέΎΒϤϟ�ΕΎѧѧѧϴΤΘϟ��

��ѧѧϠ˷ϟ�ΔѧѧϤΣέϭ�ϲѧѧΒϨϟ�ΎѧѧϬϳ�ϚѧѧϴϠϋ�ϡϼδѧѧϟ�ϡϼδѧѧϟ�ˬ�ϪѧѧΗΎϛήΑϭ�Ϫ

���������ϪѧϠ˷ϟ�ϻ·�Ϫѧϟ·�ϻ�ϥ�ΪϬѧη�ˬ�ϦϴΤϟΎμϟ�ϪϠ˷ϟ�ΩΎΒϋ�ϰϠϋϭ�ΎϨϴϠϋ

������ˬͿ�ϝϮγέ�˱ΪϤΤϣ�ϥ�ΪϬηϭ����ϭ�������ϩΪѧΒϋ�˱ΪϤΤϣ�ϥ�ΪϬη

�ϪϟϮγέϭ�����

˺˺�������ΪѧϤΤϣ�ϲѧΒϨϟ�ϰϠϋ�Γϼμϟ����������ϲѧϓ�ϢϠѧγϭ�ϪѧϴϠϋ�Ϳ�ϰϠѧλ�

ήϴΧϷ�αϮϠΠϟ��ˬ�ϞϤϛϭ�Ϟϗ�Ϫϟϭ���

�ϪϠϗ΄ϓ���ΪϤΤϣ�ϰϠϋ�Ϟλ�ϢϬϠϟ���

ѧѧϠϤϛϭϪ����������ΎѧѧϤϛ�ΪѧѧϤΤϣ�ϝ�ϰѧѧϠϋϭ�ΪѧѧϤΤϣ�ϰѧѧϠϋ�Ϟѧѧλ�ϢѧѧϬϠϟ

�����ϰѧѧϠϋ�ϙέΎѧѧΑϭ�ˬ�ϢϴϫήѧѧΑ·�ϝ�ϰѧѧϠϋϭ�ϢϴϫήѧѧΑ·�ϰѧѧϠϋ�ΖϴϠѧѧλ

�����������ϝ�ϰѧϠϋϭ�ϢϴϫήΑ·�ϰϠϋ�ΖϛέΎΑ�ΎϤϛ�ΪϤΤϣ�ϝ�ϰϠϋϭ�ΪϤΤϣ

�ΪϴΠϣ�ΪϴϤΣ�Ϛϧ·�ϦϴϤϟΎόϟ�ϲϓ�ϢϴϫήΑ·���

˺˻���ϰϟϭϷ�ΔϤϴϠδΘϟ���ΎϬϠϗϭ��������ϢϜϴѧϠϋ�ϡϼδѧϟ�����ΎѧϬϠϤϛϭ��

�Ϳ�ΔϤΣέϭ�ϢϜϴϠϋ�ϡϼδϟ��Ϧϋ�ϦϴΗήϣ�ϝΎϤθϟϭ�ϦϴϤϴϟ������



˺˼���ΐѧѧϴΗήΘϟ��ϢϳΪѧѧϘΘϛ�ήѧѧΧ�ϰѧѧϠϋ�Ϧѧѧϛέ�ϢϳΪѧѧϘΗ�μѧѧϳ�ϼѧѧϓ�ˬ

����������ΪϬθѧΘϟ�ϰѧϠϋ�ϡϼδѧϟ�ϢϳΪѧϘΘϛ�ϭ�ωϮѧϛήϟ�ϰϠϋ�ΩϮΠδϟ�ϭ�ˬ

��ϰѧѧѧϠϋ�ϢϠѧѧѧγϭ�ϪѧѧѧϴϠϋ�Ϳ�ϰϠѧѧѧλ�ϲѧѧѧΒϨϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Γϼμѧѧѧϟ�ϢϳΪѧѧѧϘΗ

ΪϬθΘϟ����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



���Γϼμϟ�ϦϨγ�ΏΎΑ���

��

����ΔϨγ�ϊϤΟ�ϦϨδϟ�������ΟΆѧϳ�ϱάѧϟ�ΐΤΘδѧϤϟ�ΎѧϬΑ�ΩήϤϟϭ��ϰѧϠϋ�ή

ϪϛήΘΑ�ϢΛ΄ϳ�ϻϭ�ϪϠόϓ����

ΛϼΛ�Γϼμϟ�ϦϨγϭΔ��ϡΎδϗ����

��������ΪѧѧόΑ�ϦϨѧѧγϭ�ˬ�Γϼμѧѧϟ�˯ΎѧѧϨΛ�ϦϨѧѧγϭ�ˬ�Γϼμѧѧϟ�ϞѧѧΒϗ�ϦϨѧѧγ

�Γϼμϟ���

�ΎϬϧΎϴΒΑ�ΪΒϨϟϭ���

�ϻϭ��ϲϫ�ΙϼΛ�Γϼμϟ�ϞΒϗ�ϦϨδϟ����

˺� ϥΫϷ�ϻ·ϭ�ϊΑέ΄ѧѧѧϓ�Ϫѧѧѧϟϭ�ήѧѧѧϴΒϜΘϟ�ϻ·�ϰѧѧѧϨΜϣ�ϪѧѧѧχΎϔϟϭ�ˬ�

�ΪΣϮϓ�ϩήΧ�ΪϴΣϮΘϟ��� 
ϭϪχΎϔϟ�ϞϴμϔΘϟΎΑ����

Ϳ�ήΒϛ�Ϳ���ήΒϛ���

�ήΒϛ�Ϳ���ήΒϛ�Ϳ��

�Ϳ�ϻ·�Ϫϟ·�ϻ�ϥ�ΪϬη��

�Ϳ�ϻ·�Ϫϟ·�ϻ�ϥ�ΪϬη��

Ϳ�ϝϮγέ�ΪϤΤϣ�ϥ�ΪϬη��

�Ϳ�ϝϮγέ�ΪϤΤϣ�ϥ�ΪϬη��

�Γϼμϟ�ϰϠϋ�ϲΣ��

�Γϼμϟ�ϰϠϋ�ϲΣ��

�Ρϼϔϟ�ϰϠϋ�ϲΣ��

Ρϼϔϟ�ϰϠϋ�ϲΣ��

�ήΒϛ�Ϳ���ήΒϛ�Ϳ��

�Ϳ�ϻ·�Ϫϟ·�ϻ���

��



˻���ΔѧѧϣΎϗϹ�ˬ��ΎѧѧϫήΧϭ�ΎѧѧϬϟϭ�ήѧѧϴΒϜΘϟ�ϻ·�ϯΩήѧѧϓ�ΎѧѧϬχΎϔϟϭ

�ϰϨΜϤϓ�ΔϣΎϗϹ�φϔϟϭ���

ϭΎϬχΎϔϟ�ϞϴμϔΘϟΎΑ����

�ήΒϛ�Ϳ���ήΒϛ�Ϳ��

�Ϳ�ϻ·�Ϫϟ·�ϻ�ϥ�ΪϬη��

Ϳ�ϝϮγέ�ΪϤΤϣ�ϥ�ΪϬη��

�Γϼμϟ�ϰϠϋ�ϲΣ��

�Ρϼϔϟ�ϰϠϋ�ϲΣ��

�Γϼμϟ�ΖϣΎϗ�Ϊϗ���Γϼμϟ�ΖϣΎϗ�Ϊϗ��

�ήΒϛ�Ϳ���ήΒϛ�Ϳ��

�Ϳ�ϻ·�Ϫϟ·�ϻ���

�����ΕϮϠμѧѧѧѧϠϟ�ϥΎѧѧѧѧΒϠτϳϭ�ϥΎϋήθѧѧѧѧϳ�ΎѧѧѧѧϤϧ·�ΔѧѧѧѧϣΎϗϹϭ�ϥΫϷϭ

�������ΏήϐϤϟϭ�ήμόϟϭ�ΔόϤΠϟϭ�ήϬψϟϭ�Βμϟ�Ϧϣ�ΔΑϮΘϜϤϟ

���ΕϮϠμѧѧϟ�Ύѧѧϣϭ�ˬ�˯Ύθѧѧόϟϭ�ϞѧѧϓϮϨϟ���ΔѧѧϋΎϤΟ�ϯΩΆѧѧΗ�ϲѧѧΘϟ

��ϼϓ�ϦϴϓϮδϜϟϭ�ϦϳΪϴόϟΎϛ���������ΎѧϬϟ�ωήθѧϳ�ϻϭ�ϥΫϷΎΑ�ΎϬϟ�ϯΩΎϨϳ�

���ΔѧѧόϣΎΟ�Γϼμѧѧϟ�ϯΩΎѧѧϨϳ�ΎѧѧϤϧ·ϭ�ΓϼμѧѧϟΎΑ�˯ΪѧѧΒϟ�ϞѧѧΒϗ�ΔѧѧϣΎϗϹ��

�ϊϤΘΠϳ�ϲϛ�αΎϨϟ�ΎϬϟ���

˼� ϙϮδϟ���ϲϠμϳ�ϦϤϟ�ΐΤΘδϴϓ�ˬ��˷ϮδѧΘϳ�ϥ���ΓήѧϴΒϜΗ�ϞѧΒϗ�ϙ

����ˬ��ϡήΣϹ�ϲϠμϳ�ϥΎϛ�˯Ϯγ�ϭ�Δπϳήϓ�ΔϋΎϤΟ�ϭ�ΩήϔϨϣ

�ΔϠϓΎϧ� 
��

��

��

��

��



�ΎϴϧΎΛ���Γϼμϟ�˯ΎϨΛ�ϦϨδϟ�ˬ��ϦϴϤδϗ�ϰϟ·�ϢδϘϨΗ�ϲϫϭ���

�ΕΎΌϴϬϟϭ�ˬ�νΎόΑϷ����

˺��νΎόΑϷ�����ξόΑ�ϊϤΟ�ϲϫϭ�������Ϋ·�ϲѧΘϟ�ΔϨδϟ�ΎϬΑ�ΩήϤϟϭ

ϬΒΣΎλ�ΎϬϛήΗϮϬδϠϟ�ΪΠγ�Ύ����

�ϥΎϨΛ�ϲϫϭ���

���ϝϭϷ�ΪϬθΘϟ�� 
��ϝΎΜϣ�����������ϥ�ϲδѧϧ�ΔѧϴϧΎΜϟ�Δѧόϛήϟ�ϲѧϓϭ�ήϬψϟ�ϰϠλ�κΨη

������������ΎѧϤϧ·ϭ�ΪϬθѧΘϠϟ�ΩϮόϳ�ϻ�άϬϓ�ΔΜϟΎΜϠϟ�ϡΎϘϓ�ϝϭϷ�ΪϬθΘϟ�ΪϬθΘϳ

Ϡ˷δѧѧѧϳ�ϥ�ϞѧѧѧΒϗϭ�ϪΗϼѧѧѧλ�ϞѧѧѧϤϜϳ�ϦϴΗΪΠѧѧѧγ�ΪΠδѧѧѧϳ�Ϣ�ϢѧѧѧΛϠ˷δѧѧѧϳ�Ϣ

�ϮϬδϟ�ΩϮΠγ�ΏΎΑ�Ρήη�Ϳ�˯Ύη�ϥ·�ϲΗ΄ϴγϭ���

Ώ����ΕϮѧѧϨϘϟ��ˬ�Ϯѧѧϫ�ΕϮѧѧϨϘϟ�ϰѧѧϨόϣϭ�ˬ�˯ΎϋΪѧѧϟ���ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϜϳϭ

�ϦϴόοϮϣ�� 
˺��ϲϓ���ΓϼλΒμϟ���������Ϧѧϣ�ΔϴϧΎΜϟ�Δόϛήϟ�ϲϓ�ϥϮϜϳ�ϚϟΫϭ�ˬ�

��������������Ϳ�ϊϤѧγ�ϝϮѧϘϳϭ�ωϮѧϛήϟ�Ϧѧϣ�ϊϓήϳ�ϥ�ΪόΒϓ�Βμϟ�Γϼλ

�ϩΪѧѧϤΣ�ϦѧѧϤϟ���ϢѧѧϬϠϟ�ϝϮѧѧϘϳ�ϥ΄ѧѧϛ�ϪѧѧΑέ�ϮϋΪѧѧϳ�ΪѧѧϤΤϟ�Ϛѧѧϟϭ�ΎѧѧϨΑέ

�������������ϢѧϬϠϟ�ϑϭήѧόϤϟ�˯ΎϋΪѧϟ�Ϯѧϫ�ϞπϓϷϭ�ˬ�έϮϔϏΎϳ�ϲϟ�ήϔϏ

�����ϓΎϋ�ϦϤϴϓ�ΎϨϓΎϋϭ�ΖϳΪϫ�ϦϤϴϓ�ΎϧΪϫ�����ΖѧϴϟϮΗ�ϦϤϴϓ�ΎϨϟϮΗϭ�Ζϴ

���������������ϲπѧϘΗ�ϚѧϧΈϓ�Ζϴπѧϗ�Ύѧϣ�ήѧη�ΎϨϗϭ�Ζϴτϋ�ΎϤϴϓ�ΎϨϟ�ϙέΎΑϭ

������Ϧѧѧϣ�ΰѧѧόϳ�ϻϭ�Ζѧѧϴϟϭ�Ϧѧѧϣ�ϝάѧѧϳ�ϻ�Ϫѧѧϧ·ϭ�ϚѧѧϴϠϋ�ϰπѧѧϘϳ�ϻϭ

��ΎѧѧϨΑέ�ΖѧѧϛέΎΒΗ�ΖѧѧϳΩΎϋϭΖѧѧϴϟΎόΗ�ˬ���ϰѧѧϠϋ�ϢϠѧѧγϭ�Ϳ�ϰϠѧѧλϭ

ΒϧϴϢϠγϭ�ϪΒΤλϭ�Ϫϟ�ϰϠϋϭ�ΪϤΤϣ�ΎϨ����

��

��

��



˻�������ϥΎπϣέ�ήϬη�Ϧϣ�ϲϧΎΜϟ�ϒμϨϟ�ϲϓ������Γϼѧλ�ϲѧϓ�ϚϟΫϭ�

�ήΗϮϟ���

�ϝΎѧѧΜϣ��ϲѧѧϓ�κΨѧѧη��ΔѧѧϠϴϟ�˺˿���ήΗϮѧѧϟ�ϰϠѧѧλ�ϥΎπѧѧϣέ�Ϧѧѧϣ

�ϟ�ϲϓϭή����ΖϨϗ�ΓήϴΧϷ�ΔόϛϢϬϠϟΎΑ�����ΖϳΪϫ�ϦϤϴϓ�ΎϧΪϫ�������Φѧϟ

���ϭ�ΐΤΘδϣ�ϪΗϮϨϗ�άϬϓΕϮϨϘϟ�������ΎπѧόΑ�ήΒΘόϳ�Γϼμϟ�ϩάϫ�ϲϓ�

�����������������ήϬѧη�Ϧѧϣ�ϲϧΎѧΜϟ�ϒμѧϨϟ�ϲѧϓ�ϪѧϧϷ�ϪѧϛήΗ�Ϋ·�ϮϬδϠϟ�ΪΠδϳ

�ϥΎπѧѧѧϣέˬ������ήϬѧѧѧη�Ϧѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧΜϟ�ϒμѧѧѧϨϟ�ήѧѧѧϴϏ�ϲѧѧѧϓ�Ύѧѧѧϣϭ�

��ϥΎπϣέ����μѧϨϟϭ�ΔϨδϟ�ήϬη�ΔϴϘΒϛ������ϥΎπѧϣέ�Ϧѧϣ�ϝϭϷ�ϒ

���������ϼѧѧΑ�ΎϬϴϠμѧѧϳ�ϞѧѧΑ�ήΗϮѧѧϟ�Γϼѧѧλ�ϲѧѧϓ�ΕϮѧѧϨϘϟ�ΐΤΘδѧѧϳ�ϼѧѧϓ

ΕϮϨϗ� 
��Ε΄ϳ�Ϣϟ�ΫΈϓ�κΨθϟ�����ΪΠγϭ�˯ΎϋΩ�ϱ΄Α��Βμϟ�ϲϓ��ΓήѧηΎΒϣ

���ωϮϛήϟ�ΪόΑ����ϥΎπѧϣέ�ήϬѧη�Ϧϣ�ϲϧΎΜϟ�ϒμϨϟ�ήΗϭ�ϲϓ�ϭ

�ϡϼδѧѧϟ�ϞѧѧΒϗ�ϮϬδѧѧϠϟ�ΪΠδѧѧϳ�ϪѧѧϧΈϓ�ϮϬδѧѧϟ�ΩϮΠѧѧγϭ�ˬΐΤΘδѧѧϣ�

��������������ΖΤѧλ�νΎѧόΑϷ�ϙήѧΗ�ΪѧϨϋ�ϪѧΑ�Ε΄ϳ�Ϣϟ�ϮϠϓ�ΐΟϮΑ�βϴϟϭ

λ�ϪΗϼ���

˻��ΕΎѧѧΌϴϬϟ�ΔѧѧΌϴϫ�ϊѧѧϤΟ�ϲѧѧϫϭ��Ϋ·�ϲѧѧΘϟ�ΔϨδѧѧϟ�ΎѧѧϬΑ�ΩήѧѧϤϟϭ

ϮϬδϠϟ�ΪΠδϳ�Ϣϟ�ΎϬΒΣΎλ�ΎϬϛήΗ����

�ΎΌϴη�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϲϫϭ���

�ϻϭ��ϦϳΪϴϟ�ϊϓέ��ϊοϮϣ�ΔόΑέ�ϲϓ�ΐΤΘδϳϭ�ˬ���

˺��ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�ΪϨϋ����

˻��ωϮϛήϟ�ΪϨϋ����

˼��ωϮϛήϟ�Ϧϣ�ϊϓήϟ�ΪϨϋ����

˽��ϝϭϷ�ΪϬθΘϟ�Ϧϣ�ϡΎϴϘϟ�ΪϨϋ����

ϰѧѧϔΨϳ�ϻϭ��Γϼμѧѧϟ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·�ϥϮѧѧϜϳ�ΎѧѧϤϧ·�ϝϭϷ�ΪϬθѧѧΘϟ�ϥ�

�ήμόϟΎϛ�ΔϴϋΎΑέ�ϭ�ΏήϐϤϟ�ϲϫϭ�ΔϴΛϼΛ���



�ϝΎѧѧΜϣ����ΎϣΪѧѧϨόϓ�ΏήѧѧϐϤϟ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ��ΪϬθѧѧΘϟ�Ϧѧѧϣ�ϡϮѧѧϘϳ

���Ϟμϳϭ�ϝϭϷ�������������ϰѧϟ·�ϪѧϳΪϳ�ϊѧϓήϳ�ϝΪѧΘϋϹ�ΐѧϳήϗ�ϰѧϟ·�ϩήѧϬχ

�ϪΗϼλ�ϞϤϜϳϭ�ΎϤϬόπϳ�ϢΛ�ϝΪΘόϳ�ϥ����

�ϪϴϔΘϛ�ϭάΣ�ϰϟ·�ΎϤϬόϓήϳ�ϥ�Ϯϫ�ϦϳΪϴϟ�ϊϓέ�Δϔλϭ���

ϨόϤΑ������ΚϴΤΑ�ϪϳΪϳ�ϊϓήϳ�ϥ�ϰ����ϪϴϔΘϛ�ϯϮΘδϤΑ�Ϧϴϐγήϟ�ϥϮϜϳ

���ϥϮѧѧѧϜϳϭ�ϪѧѧѧϴϧΫ�ϰѧѧѧϠϋ�ϯϮΘδѧѧϤΑ�ϪόΑΎѧѧѧλ�ϑήѧѧѧσ�ϥϮѧѧϜΗϭ

�ϥΫϷ�ϲΘϤΤη�ϯϮΘδϤΑ�ϩΎϣΎϬΑ·����

�ΎϴϧΎΛ��ϯήδϴϟ�ϰϠϋ�ϰϨϤϴϟ�Ϊϴϟ�ϊοϭ�����

�ξΒѧѧϘϳ�ϥ�ϰϠπѧѧϔϟ�ΔѧѧϴϔϴϜϟϭ�Ϊѧѧϴϟ�ωϮѧѧϛ�ϰѧѧϠϋ�ϦѧѧϤϳϷ�ϪѧѧϔϜΑ

�Γήδϟ�ϕϮϓϭ�έΪμϟ�ΖΤΗ�ΎϬϠόΠϳϭ�ϯήδϴϟ���

�ΎѧѧΜϟΎΛ��˯ΎѧѧϋΩΡΎΘϔΘѧѧγϹ���Ϧѧѧϋ�ΓέϮΛ΄ѧѧϣ�ΔѧѧϴϋΩ�ΕΩέϭ�Ϊѧѧϗϭ�ˬ�

���������ΎѧϬϨϣ�ϢϠѧγϭ�ϪϴϠϋ�Ϳ�ϰϠλ�ϲΒϨϟ����������ϦϴѧΑϭ�ϲѧϨϴΑ�ΪѧϋΎΑ�ϢѧϬϠϟ

������������ϲѧϨϘϧ�ϢѧϬϠϟ�ˬ�ΏήѧϐϤϟϭ�ϕήθϤϟ�ϦϴΑ�ΕΪϋΎΑ�ΎϤϛ�ϱΎϳΎτΧ

���������������ϢѧϬϠϟ�ˬ�βϧΪѧϟ�Ϧѧϣ�ξϴѧΑϷ�ΏϮѧΜϟ�ϰϘϨϳ�ΎϤϛ�ϱΎϳΎτΧ�Ϧϣ

�ΩήΒϟϭ�ΞϠΜϟϭ�˯ΎϤϟΎΑ�ϱΎϳΎτΧ�Ϧϣ�ϲϨϠδϏ�����

ΎѧѧѧόΑέ��Ϲ�˯ΎѧѧѧϋΩ�ΪѧѧѧόΑ�ΫϮѧѧѧόΘϟΡΎΘϔΘѧѧѧγ��ϲϠμѧѧѧϤϟ�ϝϮѧѧѧϘϴϓ����

�ϢϴΟήϟ�ϥΎτϴθϟ�Ϧϣ�ͿΎΑ�ΫϮϋ���

��ΎδϣΎΧ������������ϊѧοϮϣ�ϲѧϓ�έήγϹϭ�ήϬΠϟ�ϊοϮϣ�ϲϓ�ήϬΠϟ

�έήγϹ���

���������έήѧγϹϭ�ϪόѧοϮϣ�ϲѧϓ�ήϬΠϟΎѧΑ�ϲϠμѧϤϟ�ϡΰΘϠϳ�ϥ�ϰϨόϤΑ

�ϭ�έήѧѧγϹ�ϊѧѧοϮϣ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϬΠϴϓ�ϒϟΎѧѧΨϳ�ϻϭ�ϪόѧѧοϮϣ�ϲѧѧϓ

�������ΔѧѧѧΤΗΎϔϟ�Γ˯ήѧѧѧϗ�˯ΎѧѧѧϨΛ�ϚѧѧѧϟΫϭ�ήѧѧѧϬΠϟ�ϊѧѧѧοϮϣ�ϲѧѧѧϓ�ήδѧѧѧϳ

�ΓέϮδϟϭϟ�ΎϬϴϠΗ�ϲΘ���

��

��



�ϲϓ�Ϯϫ�ήϬΠϟ�ϊοϮϤϓ���

˺���Βμϟ�Γϼλ�ΔϴϧΎΜϟϭ�ϰϟϭϷ�Δόϛήϟ�ϲϓ����

˻��ΔόϤΠϟ�ϼλ��ΔϴϧΎΜϟϭ�ϰϟϭϷ�Δόϛήϟ�ϲϓ���

˼���˯Ύθόϟϭ�ΏήϐϤϟ�Ϧϣ�ϦϴΘϟϭϷ�ϦϴΘόϛήϟ����

˽��˯ΎϘδΘγϹϭ�ήϤϘϟ�ϑϮδΧϭ�ϳϭήΘϟϭ�ϦϳΪϴόϟ�Γϼλ���

��ϝΎΜϣ��������ϓ�ΎϬϴϠΗ�ϲΘϟ�ΓέϮδϟϭ�ΔΤΗΎϔϟ�ϲϠμϤϟ�ήϗ��Γϼѧλ�ϲ

ήϬΠϴϓ�Βμϟ��ϦϴΘόϛήϟ�ϲϓ�Γ˯ήϘϟ�ϲϓ���

����ϲѧѧϓ�ήѧѧϬψϟ�Γϼμѧϛ�ϚѧѧϟΫ�Ϊѧѧϋ�ΎѧϤϴϓ�Ϯѧѧϫ�έήѧѧγϹ�ϊѧοϮϣϭ

��������ΏήѧϐϤϟ�Ϧѧϣ�ΓήϴΧϷ�Δόϛήϟϭ�ήμόϟ�άϛϭ�ΎϬϠϛ�ΎϬΗΎόϛέ

����ϞѧѧѧѧϓϮϨϟ�Γϼѧѧѧѧλϭ�˯Ύθѧѧѧѧόϟ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϦϴΗήѧѧѧѧϴΧϷ�ϦϴΘόϛήѧѧѧѧϟϭ

�ήϬψϟϭ�ήΠϔϟ�ΔϨδϛ�ΐΗϭήϟ���

��ϝΎΜϣ���������ΎϬϴϠΗ�ϲΘϟ�ΓέϮδϟϭ�ΔΤΗΎϔϟ�ϲϠμϤϟ�ήϗ��Γϼѧλ�ϲϓ

ήδϴϓ�ήϬψϟ��ΎϬϠϛ�Γϼμϟ�ϲϓ�Γ˯ήϘϟ���

��ϝΎΜϣ����������Γϼѧλ�ϲϓ�ΎϬϴϠΗ�ϲΘϟ�ΓέϮδϟϭ�ΔΤΗΎϔϟ�ϲϠμϤϟ�ήϗ

������Βμѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϬΠϳ�ΎѧѧϤϛ�Γ˯ήѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϬΠϳ�άѧѧΧ΄ϓ�ήѧѧϬψϟ

ΔΤϴΤλ�ϪΗϼμϓ�ϚϟΫ�ϩήϜϳ�ϦϜϟϭ����

����ϭήϜϣ�έήγϹ�ϊοϮϣ�ϲϓ�ήϬΠϟΎϓ����ϊοϮϣ�ϲϓ�έήγϹϭ�ϩ

��όѧѧѧοϮϣ�ϲѧѧѧϓ�ήѧѧѧϬΠϟ�Ϯѧѧѧϫ�ΐΤΘδѧѧѧϤϟϭ�ˬ�ϩϭήѧѧѧϜϣ�ήѧѧѧϬΠϟ�Ϫ

�ϪόοϮϣ�ϲϓ�έήγϹϭ���

�ήϬΠϟΎѧѧѧΑ�ΩϮμѧѧѧϘϤϟ�Ύѧѧѧϣ�Ϯѧѧѧϫϭ�ϢѧѧѧϬϣ�ήѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϟ·�Ϟμѧѧѧϧ�ΎѧѧѧϨϫϭ

ˮ�έήγϹϭ��

�ΏϮѧѧΠϟ�����ϊϤδѧѧΗ�ϥ�Ϯѧѧϫ�ήѧѧϬΠϟ�ϥ�ΓϮѧѧΧϹ�ξѧѧόΑ�ϢϫϮѧѧΘϳ

�ϲѧѧѧϓ�ήѧѧѧϘΗ�ϥ�έήѧѧѧγϹϭ�ϙΪѧѧѧΣϮϟ�ϲϠμѧѧѧΗ�ΖѧѧѧϨϛ�Ϋ·�Ϛδѧѧѧϔϧ

�������������έΎѧϛΫϷϭ�Γ˯ήѧϘϟ�ϥϷ�ήϫΎѧχ�΄τΧ�άϫϭ�ΕϮλ�ϼΑ�Ϛδϔϧ

��������������ϪѧϧϷ�Ϛδѧϔϧ�ϊϤδѧΗ˵�ϥ�ΪѧΑ�ϼѧϓ�ΕϮμѧϟ�ΎϬϴϓ�ρήΘθϳ����ΪѧόΗ�ϻ�



����ϥ�ϑϭήѧѧόϤϟ�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧϧ�ϚѧѧϟΫ�ϞѧѧϴϟΩϭ�ΕϮμѧѧϟ�ϥϭΪѧѧΑ�Γ˯ήѧѧϗ

���������������ϪΗϼѧλ�ΖѧϠτΑ�ϲѧΒϨΟ�ϡϼѧϜΑ�Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�ϢϠϜΗ�Ϋ·�ϥΎδϧϹ

������������������ΕϮѧλ�ϼѧΑ�Ϫδѧϔϧ�ΙΪѧΣϭ�ϪѧΒϠϗ�ϲѧϓ�ϢѧϠϜΗ�Ϋ·�ϞτΒΗ�ϻ�ϦϜϟϭ

�Γ˯ήϗ�βϴϟ�άϫ�ϥϷ�ϼλ���

Ϯϫ�ϴΤμϟ�ΏϮΠϟΎϓ�����

ήϬΠϟ���ϪΑήϘΑ�Ϧϣ�ϊϤδϳ�ΚϴΤΑ�Ϫδϔϧ�ωΎϤγ·�ϰϠϋ�Ϊϳΰϳ˵�ϥ������

Ϲϭ�έήѧѧѧγ���ςѧѧѧϘϓ�Ϫδѧѧѧϔϧ�ϊϤδѧѧѧϳ˵�ϥ�����ϚѧѧѧϳήΤΗ�ϲѧѧѧϔϜϳ�ϻϭ

�ωΎϤγ·�ήϴϏ�Ϧϣ�ϪϧΎδϟ�����

�ϝΎѧѧѧѧΜϣ��������ΔѧѧѧѧΤΗΎϔϟ�ήѧѧѧѧϘϓ�Βμѧѧѧѧϟ�ϩΪѧѧѧѧΣϮϟ�ϲϠμѧѧѧѧϳ�κΨѧѧѧѧη

������������ΪΣ�Ϫόϣ�ϥΎϛ�Ϯϟ�ΚϴΤΑ�ϼϴϠϗ�ϪΗϮλ�ϊϓήϳ�ϥ�ΐΤΘδϳ�άϬϓ

����ϊϤδϟ�Δϓήϐϟ�ϲϓ������άΒΣ�Ύϳϭ�Ϫδϔϧ�ωΎϤγΈΑ�ϲϔΘϜϳ�ϻϭ�ϪΗ˯ήϗ�

�����ϲѧѧϓ�ΎѧϤϛ�ϭ�ϥήѧϘϟ�ήѧѧϘϳ�ΎѧϤϛ�ΕΎѧѧϳϵ�ϞѧΗήϳ�Ϯѧϟ��ϪѧѧϧϮϛ�ΔѧϟΎΣ�

�ΎϣΎϣ·���

�ϝΎѧѧѧѧΜϣ������������ΔѧѧѧѧΤΗΎϔϟ�ήѧѧѧѧϘϓ�Βμѧѧѧѧϟ�ΎѧѧѧѧϣΎϣ·�ϲϠμѧѧѧѧϳ�κΨѧѧѧѧη

�����������ϪѧϔϠΨΑ�Ϧϣ�ϊϤδϳ�ΚϴΤΑ�ήΜϛ�ϪΗϮλ�ϊϓήϳ�ϥ�ΐΤΘδϳ�άϬϓ

�Ϧϣ�ϑϮϔμϟ����

�Γ˯ήϘϟ�ϲϓ�ήδϳ�ΎϤΩ�ϮϬϓ�ϡϮϣ΄Ϥϟ�Ύϣϭ���

��ϝΎΜϣ��������������ΔѧΤΗΎϔϟ�ϡΎѧϣϹ�ήѧϘϓ�Βμѧϟ�ϲϠμѧϳ�ϡϮϣ΄ϣ�κΨη

��������������ήѧϘϳ�ΪѧΒϳ�ΎѧϬϨϴΤϓ�Ϧϴѧϣ�ϮϟΎѧϗϭ�Ϧϴѧϣ�ϝΎϘϓ����ΔѧΤΗΎϔϟ�ϡϮϣ΄ѧϤϟ

���Ϫδѧѧϔϧ�ΎѧѧϬΑ�ϊϤδѧѧϳ�ϱ�ήѧѧγ�����ϪϧΎδѧѧϟ�ϚѧѧϳήΤΘΑ�ϲѧѧϔΘϜϳ�ϻϭ���

�������Γ˯ήѧѧϗ�ϰѧѧϠϋϭ�ϦϴϠμѧѧϤϟ�ϰѧѧϠϋ�εϮθѧѧϳ�ϻ�ϲѧѧϛ�ήѧѧϬΠϳ�ϻϭ

�ϡΎϣϹ���

ΩΎγ�Ύѧѧѧγ��Ϧϴϣ΄ѧѧѧΘϟ�ϲϠμѧѧѧϳ�ϥΎѧѧѧϛ�˯Ϯѧѧѧγ�Ϧϴѧѧѧϣ�ϝϮѧѧѧϘϳ�ϥ΄ѧѧѧΑ�ˬ�

�ΎϣϮϣ΄ϣ�ϭ�ΎϣΎϣ·�ϭ�ΩήϔϨϣ���

�Γϼμϟ�ΝέΎΧ�Ϯϟϭ�ΔΤΗΎϔϟ�ήϗ�ΎϤϠϛ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ΐΤΘδϳ�ϞΑ���



�ΎόΑΎѧѧγ���Γ˯ήѧѧϗ���ϥήѧѧϘϟ�Ϧѧѧϣ�˯ϲѧѧη���Ύѧѧϣϭ�Ϧѧѧϛέ�ΔѧѧΤΗΎϔϟΎϓ�ˬ

��ΔѧѧΤΗΎϔϟ�ΪѧѧόΑ�Γ˯ήѧѧϘϟ�ϓ�����ϲѧѧϓϭ�Βμѧѧϟ�Γϼѧѧλ�ϲѧѧϓ�ΔΒΤΘδѧѧϤ

��ѧѧϴ˷ϘΒϟ�ϲѧѧϓ�ϦϴѧѧΘϟϭϷ�ϦϴΘόϛήѧѧϟ���ϲѧѧϓ�ΔѧѧΜϟΎΜϟ�Δѧѧόϛήϟ�Ύѧѧϣϭ�ˬ�Δ

�˯Ύθѧѧόϟϭ�ήμѧѧόϟϭ�ήѧѧϬψϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧόΑήϟϭ�ΔѧѧΜϟΎΜϟϭ�ΏήѧѧϐϤϟ

�ΓέϮδϟ�Γ˯ήϗ�ΐΤΘδϳ�ϼϓ���

���������ѧϘϳ�ϼѧϓ�ϡϮϣ΄Ϥϟ�Ύϣϭ�ϡΎϣϷϭ�ΩήϔϨϤϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�άϫϭ��ϒѧϠΧ�ή

��������������ϊϤΘδѧϴϟ�ΖϜδѧϳ�ΔѧΤΗΎϔϟ�ήѧϘϳ�ϥ�ΪѧόΒϓ�ΔΤΗΎϔϟ�ϯϮγ�ϡΎϣϹ

�ϡΎϣϹ�Γ˯ήϘϟ���

�ΎϨϣΎΛ��ϊϓήϟϭ�ξϔΨϟ�ΪϨϋ�ΕήϴΒϜΘϟ����

�ϝΎѧѧΜϣ��������ϊѧѧϛήϳ�ϥ�Ωέ΄ѧѧϓ�ΓέϮδѧѧϟϭ�ΔѧѧΤΗΎϔϟ�ϲϠμѧѧϤϟ�ήѧѧϗ

������������Ϳ�ϊϤѧγ�ϝΎϗ�ωϮϛήϟ�Ϧϣ�ϊϓέ�ΫΈϓ�ϊϛήϳϭ�ήΒϛ�Ϳ�ϝϮϘϴϓ

�ѧѧϓ�ήѧѧΒϛ�Ϳ�ϝΎѧѧϗ�ΪΠδѧѧϳ�ϥ�Ωέ�ΫΈѧѧϓ�ϩΪѧѧϤΣ�ϦѧѧϤϟ�ϥ�Ωέ�ΫΈ

�������������ΩϮΠδѧϠϟ�ΩϮѧόϳ�ϥ�Ωέ�ΫΈϓ�ήΒϛ�Ϳ�ϝΎϗ�ΩϮΠδϟ�Ϧϣ�ϊϓήϳ

�������������Ϟϛ�ϲϓ�άϜϫϭ�ήΒϛ�Ϳ�ϝΎϗ�ϡϮϘϳ�ϥ�Ωέ�ΫΈϓ�ήΒϛ�Ϳ�ϝΎϗ

������������ΩϮΠδѧϟ�Ϧѧϣ�ϊѧϓήϟ�ϲѧϓϭ�ήѧΒϜϳ�ΩϮΠδѧϟ�ϭ�ωϮϛήϠϟ�ξϔΧ

��ήΒϜϳ����������������ϊϤѧγ�ϝϮѧϘϳ�ϞѧΑ�ήѧΒϜϳ�ϼѧϓ�ωϮѧϛήϟ�Ϧϣ�ϊϓήϟ�ΪϨϋ�Ύϣ

�ϩΪϤΣ�ϦϤϟ�Ϳ���

�ΎόѧѧγΎΗ��Ϳ�ϊϤѧѧγ�ϝϮѧѧϗ���Ϧѧѧϣ�αήѧѧϟ�ϊѧѧϓέ�ΪѧѧϨϋ�ϩΪѧѧϤΣ�ϦѧѧϤϟ�

�ωϮϛήϟ�ΪϤΤϟ�Ϛϟ�ΎϨΑέ�ϞϤϜϳϭ���ΪϤΤϟ�Ϛϟϭ�ΎϨΑέ�ϭ�����

�ϡϮϣ΄Ϥϟϭ�ϡΎϣϺϟϭ�ΩήϔϨϤϠϟ�˯Ϯγ���

ϳϭήϬΠΪϤΤϟ�Ϛϟ�ΎϨΑήΑ�ήδϳϭ�ϩΪϤΣ�ϦϤϟ�Ϳ�ϊϤδΑ�ϡΎϣϹ�����

��ϝΎΜϣ�����������ϦϤϟ�Ϳ�ϊϤγ�ϡΎϣϹ�ϝΎϗ�ΎϤϠϓ�ΔϋΎϤΟ�κΨη�ϰϠλ

ϭ�ΎϨΑέ�ϩΪϤΣ�ϦϤϟ�Ϳ�ϊϤγ�ϡϮϣ΄Ϥϟ�ϝϮϘϳ�ϩΪϤΣ�ΪϤΤϟ�Ϛϟ���

��ήηΎϋ�����ΩϮΠδϟϭ�ωϮϛήϟ�ϲϓ�ϴΒδΘϟ���ωϮѧϛήϟ�ϲϓ�ϝϮϘϴϓ�

�������ϲѧѧΑέ�ϥΎΤΒѧѧγ�ΩϮΠδѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϝϮѧѧϘϳϭ�Ϣϴѧѧψόϟ�ϲѧѧΑέ�ϥΎΤΒѧѧγ



��������������Ϟπѧϓϭ�ΓΪѧΣϭ�Γήѧϣ�ΎѧϬϟϮϘΑ�ϞμѧΤϳ�ΔϨδѧϟ�Ϟλϭ�ϰϠϋϷ

�Εήϣ�ΙϼΛ�ΎϬϟϮϘϳ�ϥ�ϚϟΫ�Ϧϣ����

��ήθѧѧϋ�ϯΪѧѧΣ·���ϳΪѧѧϴϟ�ϊѧѧοϭϦ����αϮѧѧϠΟ�ϲѧѧϓ�ϦϳάѧѧΨϔϟ�ϰѧѧϠϋ�

ήѧѧѧѧϴΧϷϭ�ϝϭϷ�ΪϬθѧѧѧѧΘϟ��ϚѧѧѧѧϟΫ�Δѧѧѧѧϴϔϴϛϭ�ˬ�Ϊѧѧѧѧϴϟ�ςδѧѧѧѧΒϳ�ϥ

�������ΓΩϭΪѧϤϣ�ΔσϮδѧΒϣ�ήδѧϳϷ�ϩάѧΨϓ�ϰѧϠϋ�ΎϬόπѧϳ�ϱ�ϯήδϴϟ��

��ΔϣϮϤπϣ������ϊΑΎλϷ�ϑήσ�βϣϼΗ�ΚϴΤΑ�ϊΑΎλϷ��ΩϭΪѧΣ

�ˬ�ΔѧѧΒϛήϟ��ϰѧѧϨϤϴϟ�Ϊѧѧϴϟ�ϊπѧѧϳϭ����ήδѧѧϳϷ�ϩάѧѧΨϓ�ϰѧѧϠϋ�ΚѧѧϴΤΑ

���ΔΒϛήϟ�ϰϟ·�ϞμΗ��ϪѧϧΈϓ�ΪϬθΘϟ�ϊΒλ�ϻ·�ϊΑΎλϷ�ΔοϮΒϘϣ

����ϡΎϬΑϹ�ϕϮϓ�ϩΪϤϳˬ�������ϯήδϴϟ�Ϊϴϟ�ϒϛ�οϭ�ϰϨόϤΑ�ϳ��ϥϮѧϜ

δΒϣσϮΎ����������Ϫϧ΄ϛ�ΎϬπΒϘϴϓ�ϰϨϤϴϟ�Ϊϴϟ�ϒϛ�Ύϣ�ˬ�ϦϳάΨϔϟ�ϕϮϓ�

��������ϭ�ΔΑΎΒδѧϟ�ΝήΨϳ�ϦϜϟϭ�ΪΣ�Ώήπϳ�ϥ�Ϊϳήϳ�ΎϬϠѧγήϳ��ϕϮѧϓ�

��ϡΎϬΑϹ��ΫΈϓ���Ϳ�ΕΎϴΤΘϟ�ϝΎϗ�����Ϫϟ·�ϻ�ϥ�ΪϬη�ϰϟ·�Ϟλϭϭ

�ϻ·Ϳ��ϥϮѧѧѧϜϳϭ�ΪѧѧѧϴΣϮΘϠϟ�ΎѧѧѧϬΑ�ήϴθѧѧѧϣ�ΔΑΎΒδѧѧѧϟ�ϊѧѧѧϓέ�˯ΪѧѧѧΘΑ

����ΔѧѧϤϠϜΑ�ϖѧѧτϨϟ�ΪѧѧϨϋ�ϊѧѧϓήϟ�ϻ·��Ϯѧѧϫϭ�ΔѧѧϋϮϓήϣ�ΎѧѧϬϴϘΒϳϭ�Ϳ�

���������Ϳ�ϝϮѧγέ�ΪѧϤΤϣ�ϥ�ΪϬη�ϝϮϘϳ��������ϡΎѧϴϘϟ�ϰѧϟ·�ΎѧϬόϓέ�ϢϳΪѧϳϭ

�ϲϧΎΜϟ�ΪϬθΘϟ�ϲϓ�ϡϼδϟ�ϰϟ·ϭ�ϝϭϷ�ΪϬθΘϟ�ϲϓ���

�ήθϋ�ΎϨΛ·��Γϼμϟ�ΕΎδϠΟ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�εήΘϓϹ����

�εήѧѧΘϓϹϭ�����ϯήδѧѧϴϟ�ϞѧѧΟήϟ�ΐѧѧόϛ�ϰѧѧϠϋ�βѧѧϠΠϳ�ϥ�Ϯѧѧϫ

��ϪѧѧΟϮϳϭ�ϰѧѧϨϤϴϟ�ϞѧѧΟήϟ�ΐμѧѧϨϳϭ�νέϸѧѧϟ�ΎѧѧϫήϬχ�ϼϋΎѧѧΟ

ΔϠΒϘϟ�ϮΤϧ�ΎϬόΑΎλ����

ϰѧѧϨόϣϭ�ΎѧѧϨϟϮϗ����Γϼμѧѧϟ�ΕΎδѧѧϠΟ�ϊѧѧϴϤΟ�ϲѧѧϓ���Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ϱ

�����������ϝϭϷ�ΪϬθѧΘϠϟ�αϮϠΠϟΎѧϛϭ�ϦϴΗΪΠδѧϟ�ϦϴѧΑ�αϮϠΠϟΎϛ�ΔδϠΟ

�ϰϨΜΘδѧѧѧϳϭ�εήΘϓϹΎѧѧѧΑ�ϰϤδѧѧѧΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧϴϔϴϜϟ�ϚѧѧѧϠΘΑ�βϠΠϴѧѧѧϓ

�ϙέ˷ϮΘϟ�ΐΤΘδϴϓ�ήϴΧϷ�ΪϬθΘϠϟ�ΔδϠΠϟ����

��



�ήθϋ�ΙϼΛ���ϙέ˷ϮΘϟήϴΧϷ�ΪϬθΘϟ�ΔδϠΟ�ϲϓ������

ϭ�ϙέ˷ϮѧѧΘϟ������ѧѧϳϷ�Ϫѧѧϛέϭ�ϰѧѧϠϋ�βѧѧϠΠϳ�ϥ�Ϯѧѧϫ�ΝήѧѧΨϳϭ�ήδ

�Ϧѧѧϣ�ϯήδѧѧϴϟ�ϪѧѧϠΟέΖѧѧΤΗ��ϰѧѧϨϤϴϟ�ϪѧѧϠΟέ�ΐμѧѧϨϳϭ�ϰѧѧϨϤϴϟ�

����ΔѧϠΒϘϠϟ�ΎϬόΑΎѧλ�ϪΟϮϳϭ�������������ϞѧΜϣ�βѧϠΠϳ�ϥ�Ϯѧϫ�ήѧΧ�ϰѧϨόϤΑ�ˬ�

���������������ϪѧϣΪϗ�ϰѧϠϋ�βѧϠΠϳ�ϥ�ϝΪѧΑ�ϦѧϜϟϭ�ΔϘΑΎδѧϟ�εήѧΘϓϹ�ΔδϠΟ

��������ΔΤϔμΑ�βϠΠϳϭ�ϰϨϤϴϟ�ϞΟήϟ�ΖΤΗ�Ϧϣ�ΎϬΟήΨϳ�ϯήδϴϟ

�νέϷ�ϰϠϋ�ήδϳϷ�ϩΪόϘϣ����

�ϝΎΜϣ��ϠΠϳ�ΪϬθΘϟ�ϲϔϓ�ήΠϔϟ�κΨη�ϰϠλ�Ϫϛέϭ�ϰϠϋ�β

�ΎϬΘΤΗ�Ϧϣ�ϯήδϴϟ�ΝήΨϳϭ�ϰϨϤϴϟ�ϪϠΟέ�ΐμϨϳϭ�ήδϳϷ��

���ήθϋ�ϊΑέ�����ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔϤϴϠδѧΘϟ����������ΪѧϘϓ�ϰѧϟϭϷ�ΔϤϴϠδѧΘϟ�Ύѧϣϭ�ˬ�

�Γϼμϟ�ϲϓ�Ϧϛέ�ΎϬϧ�ϡΪϘΗ���

��ϝΎΜϣ������������ϢϠѧγ�ΪϬθѧΘϟ�ϞϤϛ�ΎϤϠϓ�ήϬψϟ�Γϼλ�κΨη�ϰϠλ

������άѧϬϓ�ΔϴϧΎΛ�Γήϣ�ϢϠδϳ�ϥ�ϥϭΩ�Ϧϣ�ϡΎϗϭ�ϦϤϳϷ�ΐϧΎΠϟ�ϰϠϋ

��ϦϜϟϭ�ΔΤϴΤλ�ϪΗϼλ������Ϧѧϋ�ϦϴΗήѧϣ�ϢϴϠδѧΘϟ�ϲϓ�ΔϨδϟ�ϪΘΗΎϓ�

�ϝΎϤθϟ�Ϧϋϭ�ϦϴϤϴϟ����

���������Ωέϭ�ΎϬѧγ�Ϊѧϗ�ϥϮѧϜϳ�ϥ΄ѧΑ�ϮϬδϠϟ�ΪΠδϳ�Ϣϟ�Ϋ·�ϙέϮΘϳ�ΎϤϧ·ϭ

�εήΘϔϳ�ϞΑ�ϙέϮΘϳ�ϻ�άΌϨϴΤϓ�ΩϮΠδϟ���

�ϝΎѧѧΜϣ������ϮϬδѧѧϠϟ�ΪΠδѧѧϳ�ϥ�Ωέ΄ѧѧϓ�ϪΗϼѧѧλ�ϲѧѧϓ�ΎϬѧѧγ�κΨѧѧη

�εήΘϔϳ�ϞΑ�ΓήϴΧϷ�ΔδϠΠϟ�ϲϓ�ϙέϮΘϳ�ϻ�άϬϓ���

Λ�ήϛάϧ�Γϼμϟ�ΪόΑ�ϲΘϟ�ϦϨδϟϭ�ϲϫ�ΎϬϨϣ�ΔΛϼ���

˺��Ϳ�ήϔϐΘγ�ϝϮϘϳ�ϥ΄Α�Εήϣ�ΙϼΛ�έΎϔϐΘγϹ����

˻��������ΖѧϴϟΎόΗϭ�ΖѧϛέΎΒΗ�ϡϼδѧϟ�ϚѧϨϣϭ�ϡϼδϟ�Ζϧ�ϢϬϠϟ�ϝϮϗ�

�ϡήϛϹϭ�ϝϼΠϟ�Ϋ�Ύϳ���

˼��ϲγήϜϟ�Δϳ�Γ˯ήϗ����

��



��Γϼμϟ�Δϔλ�ϲϓ�Ϟμϓ����

��

������������������ϦϴѧΑ�ΰѧϴϴϤΗ�ϥϭΩ�ΎѧϫήΧ�ϰѧϟ·�ΎѧϬϟϭ�Ϧѧϣ�Γϼμѧϟ�Δѧϴϔϴϛ�ϩάϫ

�ϻΎΜϣ�ήΠϔϟ�Γϼλ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�άΧ΄ϧϭ�ΔϨγϭ�Ϧϛέ���

�������ΓέΎѧѧϬσ�ΏΎѧѧϴΜΑ�ϪѧѧΗέϮϋ�ήΘδѧѧϳϭ�κΨθѧѧϟ�΄ѧѧοϮΘϳ�ϥ�ΪѧѧόΑ

���ήѧѧΒϛ�Ϳ�ϝϮѧѧϘϳϭ�ΔѧѧϠΒϘϟ�ϞΒϘΘδѧѧϳ�ήϫΎѧѧσ�ϥΎѧѧϜϣ�ϰѧѧϠϋ�ϒѧѧϘϳϭ�

���ϪϴΒϜϨϣ�ϭάΣ�ϪϳΪϳ�Ύόϓέ�������ϲϓ�ϝϮϘϳϭ�ϱϮϨϳ�ήϴΒϜΘϟ�˯ΎϨΛ�ϲϓϭ�

���νήϓ�ϲϠλ�ΖϳϮϧ�ϪΒϠϗ����ΡΎΘϔΘѧγϹ�˯ΎϋΩ�ήϘϳ�ϢΛ�ˬ�Βμϟ�

������ϱΎϳΎτΧ�ϦϴΑϭ�ϲϨϴΑ�ΪϋΎΑ�ϢϬϠϟ�������������Ϧѧϣ�ͿΎѧΑ�ΫϮѧϋ�ϝϮѧϘϳ�ϢΛ�

��Ώέ�Ϳ�ΪѧѧϤΤϟ�ϢϴΣήѧѧϟ�ϦϤΣήѧѧϟ�Ϳ�ϢδѧѧΑ�ϢϴΟήѧѧϟ�ϥΎτϴθѧѧϟ

��ϦϴϤϟΎόϟ�����������ϢδΑ�Ϧϴϣ�ϦϴϟΎπϟ�ϻϭ�ϢϬϴϠϋ�ΏϮπϐϤϟ�ήϴϏ

����������ΪѧΣ�Ϳ�Ϯѧϫ�Ϟϗ�ϢϴΣήϟ�ϦϤΣήϟ�Ϳ�������������Ϯѧϔϛ�Ϫѧϟ�ϦѧϜϳ�Ϣѧϟϭ

���ϝϮѧѧϘϳ�ϢѧѧΛ�ΪѧѧΣ�����ϲѧѧϓ�ϝϮѧѧϘϳϭ�ϊѧѧϛήϳϭ�ϪѧѧϳΪϳ�ϊѧѧϓήϳϭ�ήѧѧΒϛ�Ϳ

��������������Ϫѧγέ�ϊѧϓήϳ�ϢѧΛ�Εήѧϣ�ΙϼѧΛ�Ϣϴψόϟ�ϲΑέ�ϥΎΤΒγ�ϪϋϮϛέ

��ΫΈѧѧϓ�ϪѧѧϳΪϳ�Ύѧѧόϓέ�ϩΪѧѧϤΣ�ϦѧѧϤϟ�Ϳ�ϊϤѧѧγ�ϝϮѧѧϘϳϭ�ωϮѧѧϛήϟ�Ϧѧѧϣ

��ΩϮΠδѧѧϟ�ϰѧѧϟ·�ήѧѧΨϳ�ϢѧѧΛ�ΪѧѧϤΤϟ�Ϛѧѧϟϭ�ΎѧѧϨΑέ�ϝΎѧѧϗ�ΎѧѧϤΎϗ�ϯϮΘѧѧγ

����������ϢѧΛ�Εήѧϣ�ΙϼѧΛ�ϰϠϋϷ�ϲΑέ�ϥΎΤΒγ�ϝΎϗ�ΪΠγ�ΫΈϓ�ήΒϜϳϭ

������ϝϮϘϳϭ�ΩϮΠδϟ�Ϧϣ�Ϫγέ�ϊϓήϳ���������ήѧϔϏ�ϲѧΑέ�ϲѧϟ�ήѧϔϏ�ϲΑέ

����ϊΟήϳ�ϢΛ�ϲϟϰϟ·��������ϥΎΤΒѧγ�ϝΎѧϗ�ΪΠγ�ΫΈϓ�ήΒϜϳ�Ϯϫϭ�ΩϮΠδϟ�

������ΩϮΠδѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧγέ�ϊѧѧϓήϳ�ϢѧѧΛ�Εήѧѧϣ�ΙϼѧѧΛ�ϰѧѧϠϋϷ�ϲѧѧΑέ

��������������ϊѧϓήϳϭ�ϊѧϛήϳ�ϢѧΛ�ΓέϮѧγϭ�ΔѧΤΗΎϔϟ�ήϘϳ�ϊΟήϴϓ�ΎϤΎϗ�ήΒϜϳϭ

���������������ϩΪѧϳ�Ύόѧοϭ�βѧϠΠϳ�ϢѧΛ�ϦϴΗήѧϣ�ΪΠδѧϳ�ϢΛ�ωϮϛήϟ�Ϧϣ�Ϫγέ

��������������ѧϨϤϴϟ�ϩΪѧϳϭ�ΎѧϬϟ�ΎτѧγΎΑ�ήδѧϳϷ�ϩάѧΨϓ�ϰѧϠϋ�ϯήδϴϟ���ϰѧϠϋ�ϰ

����������Ϳ�ΕΎϴΤΘϟ�ΪϬθΘϳϭ�ΔΑΎΒδϟ�ϻ·�ΎϬϟ�ΎπΑΎϗ�ϦϤϳϷ�ϩάΨϓ�����

�����������ΎѧϬΑ�ήϴθѧϣ�ΪϬθѧΘϟ�ϊΒѧλ�ϊϓέ�Ϳ�ϻ·�ϪϟϮϗ�ϰϟ·�Ϟλϭ�ΫΈϓ



�������������Ϟѧλ�ϢѧϬϠϟ�ϪϟϮѧγέϭ�ϩΪѧΒϋ�ΪϤΤϣ�ϥ�ΪϬηϭ�ΎϫΪόΑ�ϝϮϘϳϭ

�������ΪѧϤΤϣ�ϝϭ�ΪѧϤΤϣ�ϰϠϋ���������������ΪѧϴΠϣ�ΪѧϴϤΣ�Ϛѧϧ·�ϦϴϤϟΎѧόϟ�ϲѧϓ

���Ώάѧѧϋ�Ϧѧѧϣϭ�ϢϨѧѧϬΟ�Ώάѧѧϋ�Ϧѧѧϣ�ϚѧѧΑ�ΫϮѧѧϋ�ϲѧѧϧ·�ϢѧѧϬϠϟ�ήѧѧΒϘϟ

ϝΎΟΪѧѧѧϟ�ϴδѧѧѧϤϟ�ΔѧѧѧϨΘϓ�Ϧѧѧѧϣϭ�ΕΎѧѧѧϤϤϟϭ�ΎѧѧѧϴΤϤϟ�ΔѧѧѧϨΘϓ�Ϧѧѧѧϣϭ�������

���ΐΤΘδѧѧϣ�˯ΎѧѧϋΩ����������ϢϜϴѧѧϠϋ�ϡϼδѧѧϟ�ϦϴѧѧϤϴϟ�Ϧѧѧϋ�ϢϠδѧѧϳ�ϢѧѧΛ

����������Ϳ�ΔѧϤΣέϭ�ϢϜϴѧϠϋ�ϡϼδѧϟ�ϝΎϤθѧϟ�Ϧѧϋ�ϢϠδѧϳϭ�Ϳ�ΔϤΣέϭ

�ϪΗϼλ�ϲϬΘϨΘϓ���
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���ΕΎϬϴΒϨΗ���

��

�ϻϭ����Γϼμѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧγϮγϭ�ϢϫΪѧѧϨϋ�ϞμѧѧΤΗ�αΎѧѧϨϟ�ξѧѧόΑ

���ΔϴϨϟ�ΐΒδΑ��������ϝϮϘϳ�ϢΛ�Γϼμϟ�ϲϓ�ϞΧΪϳϭ�ϱϮϨϳϭ�ήΒϜϳ�ϩήΘϓ

������ϩΪѧѧѧϨϋ�άѧѧѧϫ�έήѧѧѧϜΘϳϭ�ϱϮѧѧѧϨϳϭ�ήѧѧѧΒϜϳ�ϊѧѧѧΟήϳϭ�Ϳ�ήϔϐΘѧѧѧγ���

����ήѧѧѧϣϷ�βϴѧѧѧϠϓ�ˬ�Ϛѧѧѧη�ϼѧѧѧΑ�ϥΎτϴθѧѧѧϟ�αϭΎѧѧѧγϭ�Ϧѧѧѧϣ�ϩάѧѧѧϫϭ

������άѧϫ�Ϟѧϛ�ΐΟϮΘδϳ��ˬ�������ήѧϴΒϜΘϟ�ϊѧϣ�ΔѧϴϨϟΎϓ����ϥ�ϦѧϜϤϳ��ϕήϐΘδѧΗ

�Ϧϣ˼�ϰϟ·�˾�Γϼμϟ�ϲϓ�ϞΧΪΗϭ�ΎΒϳήϘΗ�ϲϧϮΛ����

���ϢϠόϟ�Ώϼτϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�Ϣόϧ����ΔγέΪϟ�ϝϭ���Ϊϗ��˸γϭ�ϞμѧΤΗ��ΔѧγϮ

�Ϳ�˯Ύη�ϥ·�ΖϗϮϟ�έϭήϤΑ�ϝϭΰΗ�ΔϔϴϔΧ���

��ΎϴϧΎΛ�����ϥ�ΪϳήϧϦϴΒϧ����ΔϴϨϟ�ΔϘϴϘΣ��ήΜϛ���ϲѧϓ�ΔϳΎϏ�ΚΤΒϣ�άϬϓ

�ϝϮϘϨϓ�ΔϴϤϫϷ���

�����ΪμѧϘϟ�ϲϫ�ΔϴϨϟ�������������Ϋ·�ϢѧΛ�ΔΒѧγΎΤϟ�ϡΎѧϣ�ϥϵ�βϟΎѧΟ�ϚѧϠϠόϟ�ˬ

�����Ϧѧѧϣ�ϙήѧѧΤΘΗϭ�ϡϮѧѧϘΗ�ϚѧѧϠόΟ�ϱάѧѧϟΎϓ�˯ΎѧѧϤϟ�Ώήθѧѧϟ�ϡϮѧѧϘΗ�ϚѧѧΑ

ϙΪμϗϭ�ϚΗΩέ·�Ϯϫ�ϚϧΎϜϣ�˯ΎϤϠϟ�ΖϬΟϮΗ�ΎϤϟ�ϩϻϮϟϭ�ϡΎϴϘϠϟ���

�������ΔѧѧϴϨϟ�ΖѧѧϧΎϛ�ΎѧѧϤ˷ϟ�ϦѧѧϜϟϭ�ˬ�ΡϮѧѧοϮΑ�ΔѧѧϴϨϟ�ΔѧѧϘϴϘΣ�ϲѧѧϫ�ϩάѧѧϫ

��������ΎѧѧѧϨϫ�Ϧѧѧѧϣ�Ε΄θѧѧѧϧ�Ϟѧѧѧόϔϟ�ϝϭ΄ѧѧѧΑ�ϥήѧѧѧΘϘΗ�ϥ�ΐѧѧѧΠϳ�Ύϋήѧѧѧη

�����������ήμѧόϟ�ϥΫ�ϊϤѧγ�Ϋ·�ϥΎδѧϧϹ�ϥ�ϰѧϔΨϳ�ϻ�Ϋ˸·�ˬ�ΔΑϮόμϟ

�����������ΪλΎϗ�Ϯϫϭ�Γϼμϟ�ϞΟϷ�ϡΎϗ�Ϊϗ�Ϫϧ�Ϛη�ϼϓ�΄οϮΘϳ�ΐϫάϓ

����ϥϷ�ϲѧѧѧϔϜϳ�ϻ�άѧѧѧϫ�ϦѧѧѧϜϟϭ�ˬ�ΎѧѧѧϬϟ�Ϊѧѧѧϳήϣϭ��ϊϳήѧѧѧγ�ϥΎδѧѧѧϧϹ

���ϲѧѧϓ�ϩήѧѧϜϔΑ�Ρήδѧѧϳ�Ύѧѧϣ�ϥΎϋήδѧѧϓ�έΎѧѧϜϓϷ�ϪѧѧϳήΘόΗϭ�ϥΎϴδѧѧϨϟ

���ήѧѧΒϜϳ�ϩήѧѧΗϭ�έϮѧѧϣϷ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϣ���ΔγΎδѧѧΤϟ�ΔѧѧτϘϨϟ�ΎѧѧϨϫϭ���

��������ϻ�ϥΎѧϜϓ�ˬ�ϝΎϜηϹ�ϊϘϳ�ΎϨϫ�ϦϤϓ�ΔϴϨϠϟ�ήπΤΘδϣ�ήϴϏ�Ϯϫϭ

����������ϪΒϠϗ�ήπΤϴϟ�ήϴΒϜΘϟ�ΪϨϋ�ϲϠμϤϟ�˯ΎϬϘϔϟ�ϒϗϮϳ�ϥ�Ϧϣ�ΪΑ

Ϡϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ΩϮΟϮϣ�ΪμϘϟ�ϥϮϜϴϟ�ήϴΒϜΘϟ�˯ΎϨΛ�ΔψΤ���



�����������������ϥ�ϱ�βϔϨѧϟ�ΚϳΪѧΣϭ�ϲѧΒϠϘϟ�ϡϼѧϜϟ�ήѧϣ�ΎѧϧήϛΫ�ΎѧϨϫ�Ϧϣϭ

�����ήѧѧѧϬψϟ�Γϼμѧѧѧϛ�ϱϮѧѧѧϨϤϟ�ήϛάѧѧѧϳϭ�ΖѧѧѧϳϮϧ�ϪѧѧѧΒϠϗ�ϲѧѧѧϓ�ϝϮѧѧѧϘϳ��

������������������ϲѧϓ�ϪѧΒΗήϧ�ϱάѧϟ�ϡϼѧϜϟ�άѧϫ�ϲѧϫ�ϖѧϴϘΤΘϟ�ϲѧϓ�ΔϴϨϟ�ΖδϴϠϓ

�έΎπѧѧΣϹ�ΔѧѧϟΎόϓ�ΔϠϴѧѧγϭ�ϩάѧѧϫ�ϞѧѧΑ�ˬ�Ε�ˬ�ϱ�ˬ�ϭ�ˬ�ϥ�ΎѧѧϨϧΎϫΫ

�����������������Ύѧόϓέ�ΔѧϠΒϘϟ�ϩΎѧΠΗ�ϒѧϗϭ�ϥΎδѧϧϹϭ�ΪѧΑ�ϼѧϓ�ˬ�ΪμϘϟϭ�ΔϴϨϟ

�������ϪѧΒϠϗ�ϲѧϓ�ϝϮѧϘϳϭ�ήѧΒϜϳ�Ϯѧϫϭ�ϪϳΪϳ����ϲϠѧλ�ΖѧϳϮϧ�ϥ��ϥϮѧϜΗ�

�ΓήοΎΣ�Γϼμϟ�Δϴϧ�ΎϨγϮϔϧ�ϲϓ�ϩΎϨδδΣ�Ύϣ�άϫ���

���������������ϞѧΑ�Ϧϫάѧϟ�ϲѧϓ�ϡϼѧϛ�ΐϴΗήΗ�ΔϴϨϟ�Ζδϴϟ�ϪϧΎϴΑ�ΎϧΩέ�Ύϣ�άϬϓ

������������ϡϮѧϘΗ�ϙήΗ�Ζϧ΄ϓ�ϻ·ϭ�ˬ�ΪμϘϟϭ�ΔϴϨϟ�έΎπΣϹ�ΔϠϴγϭ�ϲϫ

���������������Ϊѧϳέ�ϚѧϟΫ�ϞѧΒϗ�ϝϮѧϘΗϭ�ϒѧϗϮΘΗ�ϻϭ�ΔψΤϠΑ�˯ΎϤϟ�Ώήη�ϰϟ·

ϟ�Ώήѧѧη�ϥ��Ϛϟάѧѧϛ�βϴѧѧϟ�ϼѧѧϛ�ˬ�˯ΎѧѧϤϟ�Ώήθѧѧϟ�ϡϮѧѧϘΗ�ϢѧѧΛ�˯ΎѧѧϤ

�ήѧѧϣϷ�άѧѧϫ�ΕΎѧѧΒΛϹ�ϑΎѧѧϛ�ϥΪѧѧΟϮϟϭ�βϔϨѧѧϟ�ϰѧѧϟ·�ωϮѧѧΟήϟϭ

�����Ύѧѧϧ�ϮѧѧϨχϭ�αΎѧϨϟ�ξѧѧόΑ�ΎѧϨϴϠϋ�ςѧѧϠϏ�ΪѧѧϘϓ�ήѧϣϷ�άѧѧϫ�ϢϬϓΎѧϓ

�����ϟΎΑ�βϔϨϟ�ΚϳΪΤΗ�ϲϫ�ΔϴϨϟ�ϝϮϘϧϞϤό�����ΪμѧϘϧ�ΎϨϧ΄Α�ΎϧϮϣΰϟϭ�

�ΚϳΪΤΘϟ�άϫ�ϼΑ�Ώήθϟϭ�ϞϛϷ�ˬ�ϢϠϋ�Ϳϭ�άϫ���

��ΎΜϟΎΛ�����ρήΘθϳ�ΎϨϠϗ�����ϲѧϓ�ρήΘθѧϳ�ΎѧϨϠϗϭ�ΔϨϴϧ΄Ϥτϟ�ωϮϛήϟ�ϲϓ

���ϲѧѧѧϓ�ρήΘθѧѧѧϳ�ΎѧѧѧϨϠϗϭ�αήѧѧѧϟ�ϞѧѧѧϘΜΑ�ςϐπѧѧѧϟ�ϼΜѧѧѧϣ�ΩϮΠδѧѧѧϟ

���ϲѧѧѧѧϔΘϜϳ�ϻϭ�ΪѧѧѧѧϋΎϗ�ϊѧѧѧѧΟήϳ�ϥ�ϦϴΗΪΠδѧѧѧѧϟ�ϦϴѧѧѧѧΑ�αϮѧѧѧѧϠΠϟ

������������Ωήѧϳ�ΎѧϨϬϓ�Ϧϛέ�Ϟϛ�ϲϓ�ϩΎϨσήΘη�ΎϤϣ�ϚϟΫ�ήϴϏϭ�˯ΎϨΤϧϹΎΑ

����ϥϭΪѧѧѧΑ�ϦϛήϟΎѧѧѧΑ�ϲϠμѧѧѧϤϟ�˯ΎѧѧѧΟ�Ϋ·�ϞμѧѧѧΤϳ�ϱάѧѧѧϟΎϣ�ϝϮѧѧѧγ

ˮ�Ϫσήη��

��ΏϮΠϟϭ�������ΪϣΎϋ�ϚϟΫ�Ϟόϓ�ϥ·����ΎѧϤϟΎϋ�����ίϮѧΠϟ�ϡΪѧόΑ��ΖѧϠτΑ

�ϪΗϼѧѧλ�ΐѧѧϋϼΘϳ�ϪѧѧϧϷ�ϚѧѧϟΫ�Ϟѧѧόϓ�ϥ·ϭ�ˬΪѧѧϤϋ�ϼѧѧΑ���ϥΎѧѧϛ�ϭ

���ϪϧΈϓ�ϼϫΎΟ���Ϧϛήϟ�ϚϟΫ�μϳ�ϻ�������ϥϭΪѧΑ�ϪΗϼѧλ�ϰπϣ�ϥΈϓ�



������������ϙέΪΘδѧϳ�ϥ�Ωέ�ϥ·ϭ�ˬ�ϪΗϼѧλ�μΗ�ϼϓ�ρήθϟΎΑ�ϥΎϴΗϹ

�ϮϬδϟ�ΩϮΠδΑ�ϥΎϴΗϹ�ϊϣ�Γϼμϟ�ϲϓ�Ϧϛήϟ�ΓΩΎϋ·�ϲϐΒϨϴϓ��

�ϝΎѧѧѧΜϣ����ϥ�ϪѧѧѧϴϠϋ�άѧѧѧϬϓ�ΔѧѧѧϨϴϧ΄Ϥσ�ϼѧѧѧΑ�ϊѧѧѧϛέ�κΨѧѧѧη�Ϊѧѧѧϴόϳ

��ωϮϛήϟ��ΎΑϮΟϭ��ϱ���Ύϔϗϭ�ϊΟήϳ��ϻϭ��������ϢѧΛ�ϦΌѧϤτϳϭ�ϊѧϛήϳ�ϢѧΛ

ϳ�Γϼμϟ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ�ΎΑΎΒΤΘγ�ϡϼδϟ�ϞΒϗ�ϮϬδϠϟ�ΪΠδ���

��ϝΎѧѧΜϣ����ΪΠδѧѧѧϳ�ϥ�ήѧѧѧϴϏ�Ϧѧѧѧϣ�ϪѧѧΘϴϗΎσ�ϰѧѧѧϠϋ�ΪΠѧѧѧγ�κΨѧѧѧη

��������ϒθѧϜΑ�ΩϮΠδѧϟ�Ϊѧϴόϳϭ�ΎδѧϟΎΟ�ϊѧΟήϳ�άϬϓ�ΔϓϮθϜϣ�ϪΘϬΒΠΑ

�ϮϬδϠϟ�ϦϴΗΪΠδΑ�ϡϼδϟ�ϞΒϗ�ϙέΪΘϳ�ϢΛ�ΔϬΒΠϟ���

��������ϻ�Ϧѧϛέ�Ϟѧϛ�ϥ�κΨϠΘϓ�˷ΩΆѧϳ��������Ϧϛήѧϟ�ϚѧϟΫ�ϞѧτΒϳ�Ϫσήѧη�ϯ��

����ΪϤόΘϳ�Ϣϟ�Ύϣ���������ϪѧΑ�Ε΄ѧϳ�Ϣϟϭ�Γϼμϟ�ϢΗ�ϥΈϓ������ΓΩϮѧϋ�ϼѧΑ�ΐѧϫΫϭ

��ϦϛήϠϟ�����������ϒѧϠΨΗ�ϱάѧϟ�Ϧϛήѧϟ�ϚѧϟΫ�ϥϼτΒϟ�ϪΗϼλ�ΖϠτΑ�ΪϘϓ

Ϫσήηˬ��ϥ·ϭ�ϙέΪΘγΔΤϴΤλ�ΓέϮμΑ�Ϧϛήϟ�ϚϟΫ�ΩΎϋ�����
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���ΏΎΒϟ�ΔλϼΧ���

��

�ϦϨγϭ�ϥΎϛέϭ�ρϭήη�ΓϼμϠϟ���

�ρήθϟΎϓ��ϋ�ϒϗϮΘϳ�Ύϣ�Ϯϫ�ϪϨϣ�˯ΰΟ�βϴϟ�Ϯϫϭ�˯ϲθϟ�ϪϴϠ��

�Ϧϛήϟϭ���ϪϨϣ�˯ΰΟ�Ϯϫϭ�˯ϲθϟ�ϪϴϠϋ�ϒϗϮΘϳ�Ύϣ�Ϯϫ���

�ΔϨδѧѧϟϭ����ΎѧѧϤϧ·ϭ�˯ϲθѧѧϟ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϒѧѧϗϮΘϳ�ϻ�Ύѧѧϣ�ϲѧѧϫѧѧϳ�ϞϤϜΘδ

�ΎϬΑ�˯ϲθϟ���

�ϥΎϋϮϧ�ρϭήθϟϭ���

�ΔΤλ�ρϭήηϭ�ˬ�ΏϮΟϭ�ρϭήη���

�ϲϫ�ΔΛϼΛ�Γϼμϟ�ΏϮΟϭ�ρϭήθϓ���

˺��ϡϼγϹ����

˻��ύϮϠΒϟ����

˼��ϞϘόϟ����

Γϼμϟ�ΔΤλ�ρϭήηϭ�ϲϫ�ΔόΑέ����

˺��ΚΒΨϟϭ�ΙΪΤϟ�Ϧϣ�ΓέΎϬτϟ����

˻��ΓέϮόϟ�ήΘγ����

˼��ΖϗϮϟ�ϝϮΧΪΑ�ϢϠόϟ����

˽��ΔϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘγ·����

�ϲϫ�ΎϨϛέ�ήθϋ�ΔΛϼΜϓ�ϥΎϛέϷ�Ύϣϭ����

˺��ΔϴϨϟ����

˻��ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ����

˼��ϡΎϴϘϟ����

˽��ΔΤΗΎϔϟ�Γ˯ήϗ����

˾��ωϮϛήϟ����

˿��ϝΪΘϋϹ����



̀��ϦϴΗήϣ�ΩϮΠδϟ����

́��ϦϴΑ�αϮϠΠϟ��ϦϴΗΪΠδϟ���

̂��ήϴΧϷ�ΪϬθΘϟ�αϮϠΟ����

˺˹��ήϴΧϷ�ΪϬθΘϟ����

˺˺����������ΪϬθѧΘϟ�ϲѧϓ�ϢϠѧγϭ�ϪѧϴϠϋ�Ϳ�ϰϠѧλ�ϲΒϨϟ�ϰϠϋ�Γϼμϟ

ήϴΧϷ���

˺˻��ϰϟϭϷ�ΔϤϴϠδΘϟ����

˺˼��ϥΎϛέϷ�ΐϴΗήΗ����

�ϲϫ�ϡΎδϗ�ΔΛϼΜϓ�ϦϨδϟ�Ύϣϭ���

�ΪѧѧѧόΑ�ϦϨѧѧѧγϭ�ˬ�Γϼμѧѧѧϟ�˯ΎѧѧѧϨΛ�ϦϨѧѧѧγϭ�ˬ�Γϼμѧѧѧϟ�ϞѧѧѧΒϗ�ϦϨѧѧѧγ

�Γϼμϟ���

ϟ�ϞΒϗ�ϲΘϟ�ϦϨδϟΎϓ�˯Ύϴη�ΔΛϼΛ�Γϼμ���

˺��ϥΫϷ����

˻��ΔϣΎϗϹ����

˼��ϙϮδϟ����

�ϥΎϤδϗ�Γϼμϟ�˯ΎϨΛ�ϲϓ�ϲΘϟ�ϦϨδϟϭ���

�ΕΎΌϴϫϭ�ˬ�νΎόΑ���

��νΎόΑϷΎϓ������������ϮϬδѧϟ�ΎΗΪΠѧγ�ΎϬϟ�ΪΠδϳ�ϥ�ΐΤΘδϳ�ϲΘϟ�ϲϫ

�ΎϬϛήΗ�ΪϨϋ����

��ΕΎΌϴϬϟϭ�����ϲΘϟ�ϲϫ�ίϮΠϳ�ϻ���������ϮϬδѧϟ�ΎΗΪΠѧγ�ΎѧϬϟ�ΪΠδϳ�ϥ�

�ΎϬϛήΗ�ΪϨϋ���

�ϥΎΌϴη�νΎόΑϷΎϓ���

˺�ϟ��ϝϭϷ�ΪϬθΘ���

˻��ϦϴόοϮϣ�ϲϓ�ΕϮϨϘϟ����

��Βμϟ�Γϼλ�ϲϓ����



Ώ��ϥΎπϣέ�ήϬη�Ϧϣ�ϲϧΎΜϟ�ϒμϨϟ�ϲϓ�ήΗϮϟ�Γϼλ�ϲϓ���

�ϲϫ�ΔΌϴϫ�ήθϋ�ΔόΑέ�ΕΎΌϴϬϟϭ���

˺��ϊοϮϣ�ΔόΑέ�ϲϓ�ϦϳΪϴϟ�ϊϓέ����

��ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�ΪϨϋ����

Ώ��ωϮϛήϟ�ΪϨϋ����

Ν��ωϮϛήϟ�Ϧϣ�ϊϓήϟ�ΪϨϋ����

Ω��ϝϭϷ�ΪϬθΘϟ�Ϧϣ�ϡΎϴϘϟ�ΪϨϋ����

˻��ϯήδϴϟ�ϰϠϋ�ϰϨϤϴϟ�Ϊϴϟ�ϊοϭ����

˼��ΡΎΘϔΘγϹ�˯ΎϋΩ����

˽��ΫϮ˷όΘϟ����

˾��ϪόοϮϣ�ϲϓ�έήγϹϭ�ϪόοϮϣ�ϲϓ�ήϬΠϟ����

˿��Ϧϴϣ΄Θϟ���

̀��Γ˯ήϗ��ΔΤΗΎϔϟ�ΪόΑ�ϥήϘϟ�Ϧϣ�˯ϲη���

́��ξϔΨϟϭ�ϊϓήϟ�ΪϨϋ�ΕήϴΒϜΘϟ����ϝΎϘΘϧϹ�ΕήϴΒϜΗ���

̂����ϊѧѧϓήϟ�ΪѧѧϨϋ�ΪѧѧϤΤϟ�Ϛѧѧϟ�ΎѧѧϨΑέ�ϩΪѧѧϤΣ�ϦѧѧϤϟ�Ϳ�ϊϤѧѧγ�ϝϮѧѧϗ�

ϭ�ωϮϛήϟ�Ϧϣ�ϝΪΘϋϹ���

˺˹���ϭ�ˬ�ωϮѧѧѧϛήϟ�ΪѧѧѧϨϋ�Ϣϴѧѧѧψόϟ�ϲѧѧѧΑέ�ϥΎΤΒѧѧѧγ�ϝϮѧѧѧϗ�ϝϮѧѧѧϗ

�ΩϮΠδϟ�ΪϨϋ�ϰϠϋϷ�ϲΑέ�ϥΎΤΒγ���

˺˺�����ϝϭϷ�αϮѧѧѧϠΠϟ�ΪѧѧѧϨϋ�ϦϳάѧѧѧΨϔϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϦϳΪѧѧѧϴϟ�ϊѧѧѧοϭ

�ήѧѧϴΧϷϭϳϭ�ϯήδѧѧϴϟ�ςδѧѧΒϳ��ϪѧѧϧΈϓ�ΔΑΎΒ˷δѧѧϟ�ϻ·�ϰѧѧϨϤϴϟ�ξΒѧѧϘ

�ΎϬΑ�ήϴθϳ���

˺˻��Γϼμϟ�ΕΎδϠΟ�ϊϴϤΟ�ϲϓ�εήΘϓϹ����

˺˼�ΔδϠΠϟ�ϲϓ�ϙέ˷ϮΘϟ��ΓήϴΧϷ����

˺˽��ΔϴϧΎΜϟ�ΔϤϴϠδΘϟ����

��



��

��ϲϫ�ΔΛϼΛ�Γϼμϟ�ΪόΑ�ϲΘϟ�ϦϨδϟϭ���

˺��Ϳ�ήϔϐΘγ�ϝϮϘϳ�ϥ΄Α�Εήϣ�ΙϼΛ�έΎϔϐΘγϹ����

˻��������ΖѧϴϟΎόΗϭ�ΖѧϛέΎΒΗ�ϡϼδѧϟ�ϚѧϨϣϭ�ϡϼδϟ�Ζϧ�ϢϬϠϟ�ϝϮϗ�

�ϡήϛϹϭ�ϝϼΠϟ�Ϋ�Ύϳ���

˼��ϲγήϜϟ�Δϳ�Γ˯ήϗ����
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��ϲΤϴοϮΗ�ςτΨϣ���

��ςτΨϤϟ�ϲδϴήϟ����

�Γϼμϟ��

��
����������������������������ϥΎϛέ����������������������ϦϨγ�������

�����������������������������������

�������������������������ΔϴϨϟ���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������ϜΗΒ�������������ϡήΣϹ�Γήϴ��
ϡΎϴϘϟ�����������������������������������������������Γϼμϟ�ϞΒϗ���������Γϼμϟ�ΪόΑ���������Γϼμϟ�˯ΎϨΛ���������������

�����������������������������ΔΤΗΎϔϟ�Γ˯ήϗ���������������������������������������������������������������������

ωϮϛήϟ��������������������������������������������������������������

������������������������������ϝΪΘϋϹ����������ϙϮδϟ���ΔϣΎϗϹ�����ϥΫϷ����������έΎϔϐΘγϹ���Ζϧ�ϢϬϠϟ���Δϳ��

ΩϮΠδϟ�������������������������������������������������������������������������������������˼���������ϡϼδϟ�����ϲγήϜϟ��

��������������������������ϦϴΗΪΠδϟ�ϦϴΑ�αϮϠΠϟ���������

�ήϴΧϷ�ΪϬθΘϟ�αϮϠΟ������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ϴΧϷ�ΪϬθΘϟή������������������ΕΎΌϴϫ����������������������������νΎόΑ���

��ϲΒϨϟ�ϰϠϋ�Γϼμϟ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������ϰϟϭϷ�ΔϤϴϠδΘϟ��������������������������������������������

���ϥΎϛέϷ�ΐϴΗήΗ��������������������������������������

Ϭ˷θΘϟ��������������������������������������������������������������������������������������������ΕϮϨϘϟ�����������ϝϭϷ�Ϊ��

����������������������������ήϴΒϜΘϟ�ΪϨϋ�ϦϳΪϴϟ�ϊϓέ������������

������������������������������������������������������ΡΎΘϔΘγϹ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϯήδϴϟ�ϰϠϋ�ϰϨϤϴϟ�ϊοϭ����������������������������������������������������������ϲϓ��μϨϟ�ήΗϭϒϲϧΎΜϟ�����Βμϟ�ϲϓ�����

����������������������������������������������������������������������������ΫϮόΘϟϥΎπϣέ�Ϧϣ���������������������������������������������

�����������������έήγϹϭ�ήϬΠϟϪόοϮϣ�ϲϓ�������������������������������������������������

������������������Ϧϴϣ΄Θϟ������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������ΓέϮδϟ�Γ˯ήϗ��

����������������������������������������������������������������ϝΎϘΘϧϹ�ΕήϴΒϜΗ���

����������������������ϊϴϤδΘϟ��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������ΩϮΠδϟϭ�ωϮϛήϟ�ϲϓ�ϴΒδΘϟ��

�������������������������������ϦϳάΨϔϟ�ϰϠϋ�ϦϳΪϴϟ�ϊοϭ���

������������������������������������������������������εήΘϓϹ���������������������������������

������������������������������ϙέϮΘϟ���������������������������������������������������������������������������������������

��

�����������������������������������������������������������������ΔϴϧΎΜϟ�ΔϤϴϠδΘϟ��



���Δϴϋήϔϟ�ΕΎττΨϤϟ���

��
�Γϼμϟ�ΐΗήϣ��

��

��
������������������������νήϔϟ�������ϖϠτϤϟ�ϞϔϨϟ��������������������������ΪϴϘϤϟ�ϞϔϨϟ����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������Ϟόϔϟ�Ϊμϗ���

����������

Δϴοήϔϟ�����ϦϴϴόΘϟ����Ϟόϔϟ�Ϊμϗ����������������������Ϟόϔϟ�Ϊμϗ��������ϦϴϴόΘϟ��
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���κϨϟ�ϰϠϋ�˯Ϯο���

��

Ϟμϓ��

�������ήθѧϋ�ΔϴϧΎϤΛ�Γϼμϟ�ϥΎϛέϭ����ΎѧϨϛέ����ΔѧϴϨϟ����ϡΎѧϴϘϟϭ�ˬ�

�ΓέΪϘϟ�ϊϣ���Ϳ�ϢδѧΑϭ�ΔΤΗΎϔϟ�Γ˯ήϗϭ�ˬ�ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗϭ�ˬ�

����Ϫѧѧϴϓ�ΔѧѧϨϴϧ΄Ϥτϟϭ�ωϮѧѧϛήϟϭ�ˬ�ΎѧѧϬϨϣ�Δѧѧϳ�ϢϴΣήѧѧϟ�ϦϤΣήѧѧϟ�

������ˬ �Ϫѧϴϓ�ΔѧϨϴϧ΄Ϥτϟϭ�ϝΪΘϋϹϭ�ϊϓήϟϭ�����ΔѧϨϴϧ΄Ϥτϟϭ�ΩϮΠδѧϟϭ�

����������αϮѧϠΠϟϭ�ˬ�Ϫϴϓ�ΔϨϴϧ΄Ϥτϟϭ�ϦϴΗΪΠδϟ�ϦϴΑ�αϮϠΠϟϭ�ˬ�Ϫϴϓ

ήϴΧϷ���Ϫϴϓ�ΪϬθΘϟϭ�ˬ����������Ϳ�ϰϠѧλ�ϲѧΒϨϟ�ϰϠϋ�Γϼμϟϭ�ˬ�

�������ϰѧϟϭϷ�ΔϤϴϠδѧΘϟϭ�ˬ�Ϫϴϓ�ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ��������Ϧѧϣ�ΝϭήѧΨϟ�Δѧϴϧϭ�ˬ�

Γϼμϟ�ϩΎϧήϛΫ�Ύϣ�ϰϠϋ�ϥΎϛέϷ�ΐϴΗήΗϭ�ˬ����

�����������������������������������������������������������������������
��ΎϬϨϨγϭ�ˬ�Γϼμϟ�ϥΎϛέ�ϦϴΌϴη�ϥΎϴΒϟ�ΩϮϘόϣ�Ϟμϔϟ�άϫ���

���ϥΎѧѧϛέϷ�Ϊѧѧϋ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧΘϘϳήσ�ΎѧѧϨϫ���ϰѧѧϟϭϷ����ϼϘΘδѧѧϣ�ΎѧѧϨϛέ�ΔѧѧϨϴϧ΄Ϥτϟ�ϞѧѧόΠΗ��

�����ϦϴѧѧѧΑ�αϮѧѧѧϠΠϟϭ�ˬ�ΩϮΠδѧѧѧϟϭ�ˬ�ϝΪѧѧѧΘϋϹϭ�ˬ�ωϮѧѧѧϛήϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϨϴϧ΄Ϥτϟ�ϲѧѧѧϨϋ

�������ѧη�Δϴϧ΄Ϥτϟ�ϞόΠΗ�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϘϳήτϟϭ�ˬ�ϦϴΗΪΠδϟ���������ΎѧϨϛέ�Ζδѧϴϟϭ�Ϧϛήѧϟ�ϲѧϓ�Ύσή

����ϓ�ˬ�ΓΪѧϤΘόϤϟ�ϲѧϫ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔϘϳήτϟ�ϩάϫϭ�ˬ�ϼϘΘδϣ�ѧΘ�����Ϊѧϋ�Ϧѧϣ�ϥΎѧϛέ�ΔѧόΑέ�ςϘδ

���������Γϼμѧϟ�Ϧѧϣ�ΝϭήѧΨϟ�Δѧϴϧ�Ύπѧϳ�ςϘδϳϭ�ˬ�ΎϨϛέ�ήθϋ�ΔόΑέ�ήϴμΘϓ�ϒϨμϤϟ

�Γϼμϟ�Ϧϣ�ΝϭήΨϟ�Δϴϧ�ΐΠΗ�ϻϭ�ΎϨϛέ�βϴϟ�Ϫϧ�ϴΤμϟ�ϥϷ���

����ѧѧϟ�Δѧѧϴϧ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϻϭ�ˬ�ϪѧѧϠόϔΑ�ΎѧѧϧήΘϘϣ�˯ϲθѧѧϟ�Ϊμѧѧϗ�ϲѧѧϫϭ�ϊѧѧϣ�ΎѧѧϬϨϴϴόΗϭ�Γϼμ

��Δѧѧϴϧϭ�ˬ�Ϊѧѧϴ˷ϘϤϟ�ϞѧѧϔϨϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϨϴϴόΗϭ�Γϼμѧѧϟ�Δѧѧϴϧ�ϲѧѧϔϜϳϭ�νήѧѧϔϟ�ϲѧѧϓ�Δϴѧѧοήϔϟ

�ϖϠτϤϟ�ϞϔϨϟ�ϲϓ�Γϼμϟ���

��ϡΎϴϘϟ�ΐΠϳ�ϼϓ�ΰΠόϟ�ϊϣ�Ύϣ���

��Ϳ�ϥΎΤΒγ�ϪϟϮϗ�έΪϘϤΑ�����

��ΔϨδϓ�Ϫϴϓ�ΪϬθΘϟϭ�ϝϭϷ�αϮϠΠϟ�Ύϣ���

��ήϴΧϷ�αϮϠΠϟ�ϲϓ�ϱ�Ϫϴϓ�ϪϟϮϗ���

��ΔϤϴϠδΘϟ�Ύϣ�ΔϨδϓ�ΔϴϧΎΜϟ���

�����������������Γϼμѧϟ�Ϧѧϣ�ΝϭήѧΨϟ�ΖѧϳϮϧ�ϢϴϠδѧΘϟ�ϞΒϗ�ϪΒϠϗ�ϲϓ�ϝϮϘϳ�ϥ�ϲϫ�ΝϭήΨϟ�Δϴϧ��

ϻϭ�ϒϴόο�ϒϨμϤϟ�ϪϴϠϋ�ϯήΟ�ΎϤϓ�ΪϤΘόϤϟ�ϲϓ�ΔϴϨϟ�ϩάϫ�ΐΠΗ����



���ϥΎΌϴη�ΎϬϴϓ�ϝϮΧΪϟ�ϞΒϗ�ΎϬϨϨγϭ���ΔϣΎϗϹϭ�ˬ�ϥΫϷ���

���ϥΎΌϴη�ΎϬϴϓ�ϝϮΧΪϟ�ΪόΑϭ�����������ϲѧϓ�ΕϮѧϨϘϟϭ�ˬ�ϝϭϷ�ΪϬθѧΘϟ

��ϲѧѧѧϓϭ�ˬ�Βμѧѧѧϟ������ήϬѧѧѧη�Ϧѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧΜϟ�ϒμѧѧѧϨϟ�ϲѧѧѧϓ�ήΗϮѧѧѧϟ

ϥΎπѧѧϣέ��ˬΎѧѧϬΗΎΌϴϫϭ�ήθѧѧϋ�ΔδѧѧϤΧ��ΔϠμѧѧΧ����ϊѧѧϓέ

��������������ϪѧϨϣ�ϊѧϓήϟϭ�ˬ�ωϮѧϛήϟ�ΪϨϋϭ�ˬ�ϡήΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�ΪϨϋ�ϦϳΪϴϟ

�����ϪѧѧΟ˷ϮΘϟϭ�ˬ�ϝΎϤθѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ϦϴѧѧϤϴϟ�ϊѧѧοϭϭ��ΓΫΎόΘѧѧγϹϭ�ˬ

ϪόѧѧѧѧοϮϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ήѧѧѧѧϬΠϟϭ��ˬ�ϪόѧѧѧѧοϮϣ�ϲѧѧѧѧϓ�έήѧѧѧѧγϹϭ�

�Ϧϴϣ΄Θϟϭˬ��ΓέϮδϟ�Γ˯ήϗϭ�ΔΤΗΎϔϟ�ΪόΑ�����

�����������������������������������������������������������������������
���νΎѧѧѧѧόΑϷ�ϲѧѧѧѧϫ�ϩάѧѧѧѧϫ�������ϪѧѧѧѧϛήΗ�ΪѧѧѧѧϨϋ�ϮϬδѧѧѧѧϟ�ΩϮΠδѧѧѧѧΑ�ήѧѧѧѧΒΠϳ�Ύѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧϫϭ�������������

�����������������ΕΎѧΌϴϬϟ�ϦϴѧΑϭ�ΎѧϬϨϴΑ�ϞѧΑΎϗϭ�ΎϨϨѧγ�νΎѧόΑϷ�ϰϤѧγ�Ϊѧϗ�Ϯѧϫ�ΔϤϬϣ�ΔψΣϼϣ�ΎϨϫϭ

�����������ϞϤθѧϳ�ΔϨδѧϟΎϓ�Ϛϟάѧϛ�βϴѧϟϭ�ˬ�Γϼμѧϟ�ϦϨγ�Ϧϣ�Ζδϴϟ�ΔΌϴϬϟ�ϥ�ϢϬϔϴϓ��ξόΒѧϟ�

�ΔΌϴϬϟϭ�������

��ϩϭήϜϣ�ΕϮϨϘϟΎϓ�ϥΎπϣέ�Ϧϣ�ϲϧΎΜϟ�ϒμϨϟ�ήΗϭϭ�Βμϟ�ήϴϏ�ϲϓ�Ύϣ���

��ΎϬϛήΗ�ΪϨϋ�ϮϬδϟ�ΩϮΠδΑ�ήΒΠΗ�ϻ�Ύϣ�ϲϫϭ���

����������ϞѧόΠΑ�ήθѧϋ�ΔόΑέ�ΎϫΎϧΩΪϋ�ϦΤϧϭ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ΎϫΪϋ��������ϪόѧοϮϣ�ϲѧϓ�ήѧϬΠϟ�

�ΓΪΣϭ�ΔΌϴϫ�ΎϫΎϨϠόΟ�ϦΤϧϭ�ˬ�ϯήΧ�ΔτϘϧ�ϪόοϮϣ�ϲϓ�έήγϹϭ�ˬ�ΔτϘϧ�����

ϟΎΣ�ϱ��ΎΌϴη�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϱ�Δ���

��������������Ϧѧϣ�ϡΎѧϴϘϟ�ΪѧϨϋ�Ϯѧϫϭ�ϊѧΑέ�ϊѧοϮϣ�ΔѧϤΛϭ�ϦϳΪѧϴϟ�ϊѧϓήϟ�ϊѧοϮϣ�ΔѧΛϼΛ�ήѧϛΫ

�ϝϭϷ�ΪϬθΘϟ���

����ϝϮϗ�ϱ���������������Ύѧϣϭ�ΎϤϠδѧϣ�ΎѧϔϴϨΣ�νέϷϭ�ΕϮϤδѧϟ�ήτϓ�ϱάϠϟ�ϲϬΟϭ�ΖϬ˷Οϭ

�������������������ϻ�ϦϴϤϟΎѧόϟ�Ώέ�Ϳ�ϲΗΎѧϤϣϭ�ϱΎѧϴΤϣϭ�ϲϜδѧϧϭ�ϲΗϼѧλ�ϥ·�ϦϴϛήθѧϤϟ�Ϧѧϣ�Ύϧ

Ϥϟ�ϝϭ�Ύϧϭ�Εήϣ�ϚϟάΑϭ�Ϫϟ�Ϛϳήη�ϦϴϤϠδ���Ϣϋ�Ϯϫ�Ύϣ�ϒϟΆϤϟ�ΩϮμϘϣϭ�Ϧϣ

ϓ�ϚѧѧϟΫ�������ϱΎѧѧϳΎτΧ�ϦϴѧѧΑϭ�ϲѧѧϨϴΑ�ΪѧѧϋΎΑ�ϢϬϠϟΎѧѧϛ�ΡΎΘϔΘѧѧγϹ�ϲѧѧϓ�Ωέϭ�Ύѧѧϣ�ϞѧѧϜ�μѧѧϳ

�ϪΑ�ΡΎΘϔΘγϹ�ΡΎΘϔΘγϹ�ϝΎϗ�ϮϠϓϟ�ϪΟ˷ϮΘϟ�ϝΪΑ�ϦδΣ�ϥΎϜ���

�����������ϲѧѧΘϟϭϭ�Βμѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϪόѧѧοϮϣϭ�Ϫδѧѧϔϧ�ωΎϤѧѧγ·�ϰѧѧϠϋ�Ϊѧѧϳΰϳ�ϥ�Ϯѧѧϫ�ήѧѧϬΠϟ

�����ϳϭήΘϟϭ�ϦϳΪϴόϟϭ�ΔόϤΠϟϭ�˯Ύθόϟ�ϲΘϟϭϭ�ΏήϐϤϟ��ϑϮδѧΨϟϭ�˯ΎϘδΘγϹϭ

�ϚϟΫ�Ϊϋ�ΎϤϴϓ�ϪόοϮϣ�έήγϹϭ�ˬ�ϑϮδϜϟϭ�Ϫδϔϧ�ωΎϤγΈΑ�ϲϔΘϜϳ�ϥ�Ϯϫϭ���

���������ΔѧΤΗΎϔϟ�ΪόΑ�ϥήϘϟ�Ϧϣ�˯ϲη�ϱ��������������ΓέϮδѧϟ�ϦѧϜϟ�ˬ�ΔѧϠϣΎϛ�ΓέϮѧγ�ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�ϥ·ϭ

�ΓέϮγ�ξόΑ�Ϧϣ�Ϟπϓ�ΔϠϣΎϜϟ���



��ξѧѧϔΨϟϭ�ϊѧѧϓήϟ�ΪѧѧϨϋ�ΕήѧѧϴΒϜΘϟϭ���ϦѧѧϤϟ�Ϳ�ϊϤѧѧγ�ϝϮѧѧϗϭ

�����ΪϤΤϟ�Ϛϟ�ΎϨΑέ�ϩΪϤΣ����ϲϓ�ϴΒδΘϟϭ�ΩϮΠδϟϭ�ωϮϛήϟ��ˬ

�����αϮϠΠϟ�ϲϓ�ϦϳάΨϔϟ�ϰϠϋ�ϦϳΪϴϟ�ϊοϭϭ�����ϯήδѧϴϟ�ςδѧΒϳ

����ΪϬθѧѧΘϣ�ΎѧѧϬΑ�ήϴθѧѧϳ�ϪѧѧϧΈϓ�ΔΤΒδѧѧϤϟ�ϻ·�ϰѧѧϨϤϴϟ�ξΒѧѧϘϳϭ��ˬ

εήΘϓϹϭ�����ΕΎδϠΠϟ�ϊϴϤΟ�ϲϓˬ��ϙέϮѧΘϟϭ������ΔδѧϠΠϟ�ϲѧϓ

�ΓήϴΧϷ�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϤϴϠδΘϟϭ�ˬ������

�������������������������������������������������������������������������

��
���νϮѧѧϬϨϟ�ϱ�ϊѧѧϓήϟ�ΪѧѧϨϋϭ�ˬ�ΩϮΠδѧѧϟϭ�ωϮѧѧϛήϠϟ�ϱϮѧѧϬϟϭ�ξѧѧϔΨϟ�ΪѧѧϨϋ�ϱ

��������Ϳ�ϊϤѧγ�ΎѧϤϧ·ϭ�ήѧΒϛ�Ϳ�ϝϮѧϘϳ�ϼѧϓ�ωϮѧϛήϟ�Ϧϣ�ϊϓήϟ�ϰϨΜΘδϳϭ�ˬ�ΩϮΠδϟ�Ϧϣ

�ϩΪϤΣ�ϦϤϟ�������
��ϭϮϟ�ΔϓΎοΈΑ�ˬ�ΪϤΤϟ�Ϛϟϭ�ΎϨΑέ�ϭ���

������ϲѧѧϓ�ϰѧѧϠϋϷ�ϲѧѧΑέ�ϥΎΤΒѧѧγϭ�ˬ�ωϮѧѧϛήϟ�ϲѧѧϓ�Ϣϴѧѧψόϟ�ϲѧѧΑέ�ϥΎΤΒѧѧγ�ϝϮѧѧϗ�ϱ

�ΩϮΠδϟ���

����������ϊπѧϳ�ϦϴΗΪΠδϟ�ϦϴΑ�αϮϠΠϟ�ϥϷ�ˬ�ήϴΧϷϭ�ϝϭϷ�ΪϬθΘϠϟ�αϮϠΠϟ�ϲϓ�ϱ

������������������ΔμѧΘΨϣ�ϲѧϬϓ�ΎѧϫήϛΫ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴϔϴϜϟ�ϩάϫ�Ύϣϭ�ˬ�Ύόϣ�ΎϤϬτδΒϳ�ϪϳάΨϓ�ϰϠϋ�ϪϳΪϳ

ΪϬθΘϟ�ϲϓ�ϰϨϤϴϟ�Ϊϴϟ�Ϫϴϓ�ξΒϘϳ�ϱάϟ�Ϯϫ�ΪϬθΘϟΎϓ��ΎϬΑ�ήϴθϣ�����

�������������δѧϟ�ϰѧϟ·ϭ�ϝϭϷ�ΪϬθѧΘϟ�ΔѧϳΎϬϧ�ϰѧϟ·�ΎѧϋϮϓήϣ�ϊΒѧλϷ�ϲϘΒϳϭ���ΪϬθѧΘϟ�ϲѧϓ�ϡϼ

�ϲϧΎΜϟ���

��ϰϨϤϴϟ�ΐμϨϳϭ�ϯήδϴϟ�ϪϠΟέ�ΐόϛ�ϰϠϋ�βϠΠϳ�ϥ�Ϯϫϭ���

�Ϯϫϭ����ΪѧϘϟ�ΖѧΤΗ�Ϧѧϣ�ϯήδϴϟ�ϞΟήϟ�ΝήΨϳϭ�ήδϳϷ�Ϫϛέϭ�ϰϠϋ�βϠΠϳ�ϥ�ϡ�

�ΔΑϮμϨϤϟ�ϰϨϤϴϟ���

��εήΘϔϳ�ϞΑ�ϙέϮΘϳ�ϼϓ�ϝϭϷ�ΪϬθΘϠϟ�ϰϟϭϷ�ΔδϠΠϟ�ϲϓ�Ύϣ�������
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���ΔϴϠϤϋ�ϞΎδϣ���
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˺����ϰϠλ�����ϯϮϧ�Ϊϗϭ�ΔϴϠΒϘϟ�ήϬψϟ�ΔϨγ�κΨη��Γϼμѧϟ�Δѧϴϧ�

ˮ�ϪΗϼλ�ΪϘόϨΗ�ϞϬϓ�ΡΎΘϔΘγϹ�ΪϨϋ��

˻��������������Ϫδѧϔϧ�ϲѧϓ�ϡήѧΣϹ�ΓήѧϴΒϜΗ�ήΒ˷Ϝϓ�ήμόϟ�κΨη�ϰϠλ�

�ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ΕϮλ�ϼΑ��

˼�������ϊѧϓήϳ�ϥ�ϥϭΩ�Ϧѧϣ�ϡήѧΣϹ�ΓήϴΒϜΗ�ήΒ˷Ϝϓ�κΨη�ϰϠλ�

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ϪϳΪϳ��

˽����Ϣѧѧѧѧϟϭ�Βμѧѧѧѧϟ�Γϼѧѧѧѧλ�ϯϮѧѧѧѧϨϓ�ήѧѧѧѧΠϔϟ�κΨѧѧѧѧη�ϰϠѧѧѧѧλ�

�ήπΤΘδϳ�ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�νήϓ�ΎϬϧ��

˾��ϰϠѧλ��ϝΪѧѧΑ�έΎѧѧΒϛ�ϼΎѧѧϗ�ϡήѧѧΣϹ�ΓήѧѧϴΒϜΗ�ήѧѧΒϜϓ�κΨѧѧη�

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ήΒϛ���

˿�����������Ϣϟϭ�ϊϛέϭ�ήΒϜϓ�ωϮϛήϟ�ϲϓ�Ϯϫϭ�ϡΎϣϹ�κΨη�ϙέΩ�

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ϡήΣϹ�ϩήϴΒϜΘΑ�ΪμϘϳ��

�����������������������������������������������������������������������

��
˺����ϻ���������������ήѧϴΒϜΘϟ�ϊѧϣ�ϥήΘϘΗ�ϥ�ΐΠϳ�ΔϴϨϟ�ϥϷ�ΔΤϴΤλ�ήϴϏ�ϲϫϭ�ϪΗϼλ�ΪϘόϨΗ

�ϩΪόΑ�ϻϭ�ϪϠΒϗ�ϻ���

˻��ϲϠμϤϟ�ϪόϤδϳ�ΕϮμΑ�ήϴΒϜΘϟΎΑ�ϻ·�ΪϘόϨΗ�ϻ�ΎϬϧϷ�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ����

˼��������ϭ�ϡήѧΣϹ�ΓήѧϴΒϜΗ�˯Ϯѧγ�ήѧϴΒϜΘϟ�˯ΎѧϨΛ�ϦϳΪϴϟ�ϊϓέ�ϥϷ�ϪΗϼλ�μΗ�Ϣόϧ�

�ΎϫήϴϏΔΌϴϫΐΟϮΑ�βϴϟϭ����

˽�ϧ�ϼΑ�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ��Δϴοήϔϟ�Δϴ���

˾��ϔϠϟ�άϬΑ�ΪϘόϨΗ�ϻ�ϼλ�ϪϧϷ�ϪΗϼλ�μΗ�ϻφ�˯ΎΒϟ�Ϊϣ�ίϮΠϳ�ϼϓ�ϊϴϨθϟ�������

˿��������������ϡήѧΣϹ�ΓήѧϴΒϜΘΑ�ϻ·�Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�ϞΧΪѧϳ�ϻ�ϪϧϷ�ΪϘόϨΗ�ϻϭ�ϪΗϼλ�μΗ�ϻ�

�ωϮϛήϟ�ΓήϴΒϜΘΑ�ϻ���

��
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̀�������������Ϧѧϣ�˯ϲѧη�ϪΑΎѧλ�Ϊϗ�ϥΎϛϭ�ΪϋΎϗ�ήϬψϟ�κΨη�ϰϠλ�

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ΐόΘϟ��

́�Ψѧѧη�ϰϠѧѧλ����ϻΪѧѧΑ�ήѧѧϗϭ�ΔѧѧΤΗΎϔϟ�ήѧѧϘϳ�Ϣѧѧϟϭ�ΏήѧѧϐϤϟ�κ

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ήΧ�ΕΎϳ�ΎϬϨϋ��

̂����ϼϴѧѧϠϗ�ϰѧѧϨΤϧ�ωϮѧѧϛήϟ�ϰѧѧϟ·�Ϟѧѧλϭ�ΎѧѧϤϠϓ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�

�ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ�ςϘϓ��

˺˹���������������˷Βδѧϳ�Ϣѧϟϭ�ϪѧϋϮϛέ�ϲѧϓ�ΖϜѧγϭ�ϊѧϛήϓ�κΨη�ϰϠλ��

ˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ��

˺˺�����������������ϼѧΑ�ϼϴѧϠϗ�ϊѧϓέ�ωϮѧϛήϟ�ΪѧόΑϭ�ήμѧόϟ�κΨѧη�ϰϠλ�
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��ϝΎΜϣ���������Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�ϡΎϣϹ�ΎϬγ�������Ϳ�ϥΎΤΒδѧΑ�ϪѧϬΒϨϳ�ϞѧΟήϟΎϓ

�ϖϴϔμΘϟΎΑ�ΓήϤϟϭ���

�ϰϟϭϷ�ϑϼΧ�ϥΎϛ�ΓήϤϟ�ΖΤΒγϭ�ϞΟήϟ�ϖϔλ�Ϯϟϭ���
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��������������ϣ�Ϯѧϫϭ�ϞѧΟήϟ�ΓήѧϤϟ�Ϫѧϴϓ�ϒϟΎѧΨΗ�ϱάѧϟ�ϝϭϷ�ήϣϷ��έΪѧϘ
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����ΎϬΗϼѧѧѧλ�ΖѧѧѧϠτΑ�ΎѧѧѧϬΗέϮϋ�Ϧѧѧѧϣ���έϮѧѧѧϣϷ�ΔѧѧѧϴϘΑ�ϑϼѧѧѧΨΑ�ˬ
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���������Ϯѧϟϭ�ˬ�ϰѧϟϭϷ�ϑϼΧ�ϥΎϛ�ΩϮΠδϟ�ϲϓ�ΎϬϳάΨϓ���ϲѧϓ�ΕήѧϬΟ�

����ϞѧѧΟέ�έϮπѧѧΤΑ�ήѧѧϬΠϟ�ϊѧѧοϮϣ����Ϯѧѧϟϭ�ˬ�ϚѧѧϟΫ�ϩήѧѧϛ�ϲѧѧΒϨΟ
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���ΏΎΒϟ�ΔλϼΧ���
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�˯Ύϴη�ΔδϤΧ�ϲϓ�Γϼμϟ�ϲϓ�ϞΟήϟ�ϒϟΎΨΗ�ΓήϤϟ���

˺�����������������ΓήѧϤϟ�ΓέϮѧϋϭ�ˬ�ϪѧΘΒϛέϭ�ϪΗήѧγ�ϦϴѧΑ�Ύѧϣ�ϞΟήϟ�ΓέϮϋ�

���ΔΒδѧѧϨϟΎΑ�ΔѧѧϔϟΎΨϤϟ�ϩάѧѧϫϭ�ˬ�ϦϴѧѧϔϜϟϭ�ϪѧѧΟϮϟ�ϻ·�ΎϬϧΪѧѧΑ�ϊѧѧϴϤΟ

����ΎΨΗ�ϼϓ�ΔϣϷ�Ύϣ�ΓήΤϠϟ���������ΓέϮѧϋ�ϞѧΜϣ�ΎѧϬΗέϮϋ�Ϋ·�ϞΟήϟ�ϒϟ

�ϞΟήϟ���

˻���ΪѧѧѧϋΎΒϳ�ϞѧѧѧΟήϟ��ϦϴѧѧѧΑ�ϪѧѧѧϴϘϓήϣϭ���ωϮѧѧѧϛήϟ�˯ΎѧѧѧϨΛ�ϪѧѧѧϴΒϨΟ

�ΪϋΎΒΗ�ϻ�ΓήϤϟϭ�ˬ�ΩϮΠδϟϭ���

˼������������������ΓήѧϤϟϭ�ˬ�ΩϮΠδѧϟ�ϲѧϓ�ϪѧϳάΨϓ�Ϧѧϋ�ϪѧϨτΑ�ϊѧϓήϳ�ϞΟήϟ�

�ΩϮΠδϟ�ϲϓ�ΎϬϳάΨϔΑ�ΎϬϨτΑ�ϖμϠΗ���

˽���ϲѧѧϓ�ήδѧѧΗ�ΓήѧѧϤϟϭ�ˬ�ήѧѧϬΠϟ�ϊѧѧοϮϣ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϬΠϳ�ϞѧѧΟήϟ�

����ѧΟήϟ�έϮπΤΑ�ήϬΠϟ�ϊοϮϣ�����������ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�Ϋ·�Ύѧϣ�ˬ�ϲѧΒϨΟϷ�Ϟ

�ϞΟήϟΎϛ�ήϬΠΘϓ�ϲΒϨΟ�ϞΟέ�ΎϬόϣ���

˾�ϞѧѧΟήϟ�����Γϼμѧѧϟ�ϲѧѧϓ�Ϯѧѧϫϭ�˯ϲѧѧη�ϰѧѧϠϋ�ϪѧѧϴΒϨΘϟ�Ωέ�Ϋ·�

���������������ΎϫΪѧϳ�ήѧϬχ�ϰѧϠϋ�ΎϫΪѧϳ�ϦѧτΑ�ΏήπѧΑ�ϖϔμѧΗ�ΓήϤϟϭ�Βγ

�ϯήΧϷ���
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���ϲΤϴοϮΗ�ςτΨϣ���

���ϲδϴήϟ�ςτΨϤϟ���
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�ϞΟήϟ�ΓήϤϟ�ϒϟΎΨΗ��
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��������������������������������������������ΓήϤϟ���������������ϞΟήϟ��
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���������������ϞΟήϟ������������ΓήϤϟ����������������������������������������ϳ�ήϬΠ��������������ήδΗ���
ϲΒϨΟϷ�έϮπΤΑ�
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�����������Βϳ�ΪϋΎ�ϦϴΑ�ϪϴϘϓήϣ����������ϻ�ΪϋΎΒΗ�ϦϴΑ�ΎϬϴϘϓήϣ����
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Ϟμϓ��

�������˯Ύϴѧѧѧѧѧѧη�ΔδѧѧѧѧѧѧϤΧ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ϞѧѧѧѧѧѧΟήϟ�ϒϟΎѧѧѧѧѧѧΨΗ�ΓήѧѧѧѧѧѧϤϟϭ����������

ϲϓΎѧѧΠϳ�ϞѧѧΟήϟΎϓϳ˵ϭ�ˬ�ϪѧѧϴΒϨΟ�Ϧѧѧϋ�ϪѧѧϴϘϓήϣ�ѧѧϘ˶Ϟ�ϪѧѧϨτΑ�Ϧѧѧϋ�

����������ϪѧΑΎϧ�Ϋ·ϭ�ήϬΠϟ�ϊοϮϣ�ϲϓ�ήϬΠϳϭ�ˬ�ΩϮΠδϟ�ϲϓ�ϪϳάΨϓ�

��ˬ�Βѧѧγ�Γϼμѧѧϟ�ϲѧѧϓ�˯ϲѧѧη��ϪΗήѧѧγ�ϦϴѧѧΑ�Ύѧѧϣ�ϞѧѧΟήϟ�ΓέϮѧѧϋϭ

�ϢπѧѧΗ�ΓήѧѧϤϟϭ�ˬ�ϪѧѧΘΒϛέϭ�ξѧѧϔΨΗϭ�ˬ�ξѧѧόΑ�ϰѧѧϟ·�ΎϬπѧѧόΑ

ΎϬΗϮλ���ϬΑΎϧ�Ϋ·ϭ�ˬ�����ΖϘϔλ�Γϼμϟ�ϲϓ�˯ϲη�Ύ���ϊϴϤΟϭ�ˬ�

���ΔѧѧѧѧѧѧϣϷϭ�ˬ�ΎѧѧѧѧѧѧϬϴϔϛϭ�ΎѧѧѧѧѧѧϬϬΟϭ�ϻ·�ΓέϮѧѧѧѧѧѧϋ�ΓήѧѧѧѧѧѧΤϟ�ϥΪѧѧѧѧѧѧΑ

ϞΟήϟΎϛ������
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��ΪϋΎΒϳ�ϱ�ϦϴΑ�ϪϴϘϓήϣϭ�ΩϮΠδϟϭ�ωϮϛήϟ�ϲϓ�ϪϴΒϨΟ���

��ϪϳάΨϓ�Ϧϋ�ϪϨτΑ�ϊϓήϳ�ϱ���

���������νήѧόϳ�ϥ΄ѧΑ�ϚϟΫϭ�ϪΑΎλ�ϱ�����ϪѧΒϨϳ�ϥ�Ϊѧϳήϳ�˯ϲѧη�Ϫѧϟ�ΪѧΣ����ϪѧΒϨϳ�ϥ΄ѧϛ�ϪѧϴϠϋ�

�ϩϮϬγ�ϰϠϋ�ϡΎϣϹ���

������������ϭ�ΩϮΠδѧϟϭ�ωϮѧϛήϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬϴΒϨΟ�ϰѧϟ·�ΎϬϴϘϓήϣ�ϢπΗ�ΎϬϧ�ϚϟΫ�ϰϨόϣϭ�ѧϠΗ�ϖμ

�ΎϬπόΑ�ΓήϤϟ�Ϣο�ϖϘΤΘϳ�άϬΑϭ�ΩϮΠδϟ�ϲϓ�ΎϬϳάΨϔΑ�ΎϬϨτΑϟ·�ξόΑ�ϰ���

����������ΖϠѧѧλ�ϥ΄ѧΑ�ϢϬΗήπѧΤΑ�ϦѧϜΗ�Ϣѧϟ�ϥΈѧѧϓ�ˬ�ΐѧϧΎΟϷ�ϝΎѧΟήϟ�ΓήπѧΤΑ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·

ϊϣ�ϭ�ΎϫΪΣϮϟ�ήϬΠϟ�ϊοϮϣ�ϲϓ�ΕήϬΟ�ΎϬϣέΎΤϣ�ϊϣ�ϭ�˯ΎδϨϟ����

������������ήѧϬχ�ϰѧϨϤϴϟ�ϦτΒѧΑ�ΖΑήѧο�˯Ϯѧγ�ϯήΧϷ�ΎϫΪϳ�ήϬψΑ�ΎϫΪϳ�ϦτΑ�ΏήπΑ

�βϜόϟΎΑ�ϭ�ϯήδϴϟ���

��ΎϬΘΒϛέϭ�ΎϬΗήγ�ϦϴΑ�Ύϣ�Γϼμϟ�ϲϓ�ΎϬΗέϮϋ�ϥϮϛ�ϲϓ���
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���ΔϴϠϤϋ�ϞΎδϣ���
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˺���������Ϧѧѧϋ�Ζϔθѧѧϛ�Ϊѧѧϗϭ�ΎѧѧϬΘϴΑ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧϫϭ�ΓήѧѧΣ�Γήѧѧϣ�ΖϠ˷ѧѧλ

μΗ�ϞϬϓ�Γϼμϟ�ϲϓ�ΎϬϴϋέΫˮ�ΎϬΗϼλ���

˻���ΎѧѧϤϓ�ϪѧѧϴϋέΫ�ϦϴѧѧΑ�Νή˷ѧѧϔϳ�Ϣѧѧϟ�ϪѧѧϋϮϛέ�ϲѧѧϓϭ�ϞѧѧΟέ�ϰϠѧѧλ�

ˮ�ϚϟΫ�ϢϜΣ��

˼�����ΩϮΠδѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΎϬϳάѧѧΨϔΑ�ΎѧѧϬϨτΑ�ΖϘμѧѧϟ�Ϊѧѧϗϭ�Δѧѧϣ�ΖϠѧѧλ�

ˮ�ϚϟΫ�ΎϬϟ�ΐΤΘδϳ�ϞϬϓ��

˽����ϪѧѧѧѧΘΤέ�ΖϤθѧѧѧѧϓέΎϨϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΦϴѧѧѧѧΒτϟϭ�Γήѧѧѧѧϣ�ΖϠ˷ѧѧѧѧλ

�ˮ�ϞόϔΗ�ΫΎϤϓ�ΎϬΘΧ�ϪΒ˷ϨΗ�ϥ�ΕΩέ΄ϓ��

˾�����ϞϬϓ�ϪϔϠΧ�ΓήϤϟ�ΖΤΒδϓ�Γϼμϟ�ϲϓ�ϡΎϣϹ�ΎϬγ���ϞѧτΒΗ

ˮ�ΎϬΗϼλ��

˿���������ΎϬΗϼѧλ�ϲѧϓ�ήѧϬΠΗ�ϞѧϬϓ�ΎϫΪΣϮϟ�ΏήϐϤϟ�Γήϣ�ΖϠλ�

�ˮ�ήδΗ�ϭ��
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˺��ϦϴϔϜϟϭ�ϪΟϮϟ�ϻ·�ΎϬϧΪΑ�ϊϴϤΟ�Γϼμϟ�ϲϓ�ΎϬΗέϮϋ�ϥϷ�ΎϬΗϼλ�μΗ�ϻ����

˻��ϰϟϭϷ�ϑϼΧ�Ϯϫ����

˼��ΎϬϟ�ΐΤΘδϳ�Ϣόϧ�άϫ�ϥϷ�ΔϣϷϭ�ΓήΤϟ�ϦϴΑ�ϒϠΘΨϳ�ϻ�ϢϜΤϟ����

˽���ϯήΧϷ�ΎϫΪϳ�ήϫΎχ�ϰϠϋ�ΎϫΪϳ�ϦτΑ�ΏήπΑ�ϖϔμΗ���

˾��ϰϟϭϷ�ϑϼΧ�ΎϬϟ�ϴΒδΘϟ�ϦϜϟϭ�ΎϬΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻ�����

˿�����������������������ϲѧΒϨΟ�ϞѧΟέ�ΎѧϬόϣ�ΪѧΟϮϳ�ϻ�Ϫѧϧ�ΎѧϤΑϭ�ήѧϬΠϟ�ϊѧοϮϣ�ΏήϐϤϟ�ϥϷ�ήϬΠΗ�

�ϞΟήϟΎϛ�ήϬΠΘϓ���
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���Γϼμϟ�ΕϼτΒϣ�ΏΎΑ���

��

�ϲϫ�ΔόΑέ�Γϼμϟ�ΕϼτΒϣ���

�ϻϭ��ϡϼѧѧѧϜϟ�������ϭ�ϢѧѧѧϬϔϣ�ϑήѧѧѧΤΑ�φϔϠΘѧѧѧϟ�ϪѧѧѧΑ�ΩϮμѧѧѧϘϤϟϭ

ϦϴϤϬϔϣ�ήϴϏ�ΎϧΎϛ�Ϯϟϭ�ϦϴϓήΤΑ����

�ϖτϨϳ�ϥ�Ύϣ·�ϲϠμϤϟ�ϥ�ϰϨόϤΑ���

��ΪѧѧΣϭ�ϑήѧѧΤΑ��ϝΪѧѧϳ�ΪѧѧΣϮϟ�ϑήѧѧΤϟ�ϥΎѧѧϛ�ϥ·�ήѧѧψϨϧ�ΎѧѧϨϬϓ�

����������������ϰѧϠϋ�ϝΪѧϳ�Ϣѧϟ�ϥ·ϭ�ˬ�ϪΗϼѧλ�ϞѧτΒΗ�άΌϨϴΤϓ�ϢϬϔϳ�ϰϨόϣ�ϰϠϋ

�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϼϓ�ϢϬϔϳ�ϰϨόϣ���

�ϝϮѧѧϘϳ�ϥ�ϞѧѧΜϣ���ϰѧѧϨόϤΑ�ˬ�ϕ˶�ϰѧѧϗϭ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϣ�Ϟѧѧόϓ�ϪѧѧϧϷ�ϖѧѧΗ

�������������ϲϋϭ�Ϧϣ�ήϣ�Ϟόϓ�ϪϧϷ�ϢϬϓ�ϰϨόϤΑ�ω˶�ϭ�ˬ�ϕ˶�ήϣϷϭ�ϲϘϳ

�ω˶�ήϣϷϭ�ϲόϳ���

�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϔϓ���

����˴˰ѧѧѧϫ�ϭ�ˬ�ι˵�ϭ�ˬ�ϡ˴�ϞѧѧѧΜϣ�ϢѧѧѧϬϔϣ�ήѧѧѧϴϏ�ϑήѧѧѧΤΑ�ϖѧѧѧτϧ�Ϋ·ϭ

�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻ�άΌϨϴΤϓ���

Ώ��ϦϴϓήѧѧΤΑ�ήѧѧϴϏ�ϭ�Ϣѧѧϗ�ϞѧѧΜϣ�ϢѧѧϬϔϣ�ϰѧѧϨόϣ�ϰѧѧϠϋ�ϝΩ�˯Ϯѧѧγ�

Η�ΎϨϬϓ�Ϧϋ�ϞΜϣ�ϢϬϔϣϦϴΘϟΎΤϟ�ϲϓ�ϪΗϼλ�ϞτΒ���

���ΖѧѧϠτΑ�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ�ήΜϛ΄ѧѧΑ�ϖѧѧτϧ�Ϋ·�Ϫѧѧϧ�ΪѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ϰѧѧϔΨϳ�ϻϭ

�Ν˴ήΨΘγ�ϭ�ΕΎϣ�ϭ�ϢΎϗ�Ϊϳί�ϝϮϘϳ�ϥ�ϞΜϣ�Ύότϗ�ϪΗϼλ���

����ΎѧѧϤϬϔϣ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�ϻ·�Γϼμѧѧϟ�ϞѧѧτΒϳ�ϻ�ϑήѧѧΤϟ�ϥ�κΨϠΘѧѧϓ

�ΎϘϠτϣ�Γϼμϟ�ϥϼτΒϳ�ήΜϛ΄ϓ�ϦϴϓήΤϟϭ������

����������������ΏΎѧτΨϟ�Ϡμѧϳ�ϥ�ϼτΒѧϣ�ϥϮѧϜϳ�ϲѧϛ�ϡϼѧϜϟ�ϲѧϓ�ρήΘθϳϭ

αΎѧѧϨϟ����Ώέ�ϪѧѧΑ�ΐѧѧσΎΨϳ�ϱάѧѧϟ�ϡϼѧѧϜϟ�Ύѧѧϣ�ˬ�Ϣѧѧϗ�ϭ�ϕ˶�ϞѧѧΜϣ�

�Ϧѧѧѧϣ�ϦѧѧѧϜϳ�Ϣѧѧѧϟ�ϥ·ϭ�ϰѧѧѧΘΣ�Γϼμѧѧѧϟ�ϪѧѧѧΑ�ϞѧѧѧτΒΗ�ϼѧѧѧϓ�ϦϴϤϟΎѧѧѧόϟ

�������Ϯѧϫϭ�ϲϠμѧϤϟ�ϝϮϘϳ�ϥ�ϞΜϣ�Γϼμϟ�ϲϓ�ΔϓϭήόϤϟ�έΎϛΫϷ



���ϪѧѧΑ�ϞѧѧτΒΗ�ϻ�άѧѧϬϓ�Ϳ�ΪѧѧϤΤϟ�ϝϮѧѧϘϴϓ�βѧѧτόϳ�ϭ�Ϳ�Ύѧѧϳ�ϡϮѧѧϘϳ

�αΎϨϟ�Ώέ�ΏΎτΨϟ�ϞΑ�αΎϨϟ�ΏΎτΨϟ�βϴϟ�ϪϧϷ�Γϼμϟ���

ϼϜϟ�ϥ·�ϢΛ�ϦϴϤδϗ�ϰϟ·�ϢδϘϨϳ�Γϼμϟ�ϪΑ�ϞτΒΗ�ϱάϟ�ϡ���

˺��ϼϴѧѧϠϗ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ΄ѧѧΑ�˿��ϞѧѧτΒΗ�ΎѧѧϨϬϓ�Ϟѧѧϗ΄ϓ�ΕΎѧѧϤϠϛ�

�ρϭήη�ΔΛϼΜΑ�Γϼμϟ���

����ΪϣΎϋ�ϥϮϜϳ�ϥ���������ϥΎѧϛ�ϮϠϓ�ΕΎϤϠϜϟ�ϩάϬΑ�ϖτϨϟ�ΪμϘϳ�ϱ�

����������������Ϊѧϳήϳ�ϥ�ϞѧΜϣ�Ϊμѧϗ�ϥϭΩ�Ϧѧϣ�ϪϧΎδѧϟ�ϖΒδϳ�ϥ΄Α�ΪϤόΘϣ�ήϴϏ

��ϧ�ΎѧѧϨϬϓ�ˬ�ϢѧѧΤϠϟ�ϝϮѧѧϘϳϭ�ϪϧΎδѧѧϟ�ϖΒδѧѧϴϓ�ΪѧѧϤΤϟ�ϝϮѧѧϘϳ�ϥ�ήѧѧψϨ

��ήѧѧϴΜϛ�ϡϼѧѧϜϟ�βϴѧѧϟ�ϱ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϤϠϛ�ϢѧѧΤϠϟ�ΔѧѧϤϠϛ�ϥ�ϯήѧѧϨϓ

�������ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�Ύѧѧϣ�ˬ�ϪΗϼѧѧλ�ϞѧѧτΒΗ�ϼѧѧϓ�ΪѧѧϤόΘϣ�βϴѧѧϟ�Ϫѧѧϧ�ΎѧѧϤΑϭ

�ϪΗϼλ�ϞτΒΘϓ�ΪϤόΘϣ����

Ώ���Γϼμѧѧѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ϡϼѧѧѧѧѧѧϜϟ�ΔѧѧѧѧѧѧϣήΤΑ�ΎѧѧѧѧѧѧϤϟΎϋ�ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϳ�ϥ�����������

�����ϦϴϤϠδѧѧѧϤϟ�ήѧѧѧΜϛϭ�Γϼμѧѧѧϟ�ϞѧѧѧτΒΗ�ϼѧѧѧϓ�ϼϫΎѧѧѧΟ�ϥΎѧѧѧϛ�ϥΈѧѧѧϓ

���������Γϼμѧϟ�ϞѧΧΩ�ϡϼѧϜϟ�ϡήѧΤϳ�Ϫѧϧ�ϥϮϓήόϳ����ϢϠδѧϳ�Ϊѧϗ�ϦѧϜϟϭ�ˬ

����������άѧϫ�ϞѧΜϤϓ�ϡϼѧγϹΎΑ�ΪѧϬϋ�ΚϳΪѧΣ�ϪѧϧϷ�ϪѧϠϬΠΑ�έάόϴϓ�ήϓΎϜϟ

�����Γϼμϟ�ϲϓ�ϝΎϗ�Ϋ·������������ΖѧϴΒϟ�ϰѧϟ·�Ϊѧϳί�Ύϳ�Ϣϗ������ΐδѧΤϧ�ΎѧϨϬϓ

��ΎѧѧϫήϨϓ�ΕΎѧѧϤϠϜϟ˾�����Ϫѧѧϧ�ΎѧѧϤΑϭ�ϞѧѧϴϠϗ�ϡϼѧѧϜϟ�ϥ�ϱ�ΕΎѧѧϤϠϛ�

�����ϢϳήΤΘϟΎѧѧΑ�ΎѧѧϤϟΎϋ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�Ύѧѧϣ�ˬ�Γϼμѧѧϟ�ϞѧѧτΒΗ�ϼѧѧϓ�ϞѧѧϫΎΟ

�Γϼμϟ�ϞτΒΘϓ���

Ν���Ϫѧѧϧ�αΎѧѧϧ�ήѧѧϴϏ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥΓϼμѧѧϟ�ϲѧѧϓ���ΖδѧѧΑ�ϢѧѧϠϜΗ�ϮѧѧϠϓ�

��������������ϮϬѧγ�ϪΑΎѧλ�ϱ�Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�Ϫѧϧ�ϰδѧϧ�ϪѧϨϜϟϭ�Ϟϗ΄ϓ�ΕΎϤϠϛ

����������Ϫѧϧ΄Α�ήѧϛΫ�ϞΑ�ΎϴϫΎγ�ϦϜϳ�Ϣϟ�ϥΈϓ�ˬ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻ�άΌϨϴΤϓ

�ϪΗϼλ�ϞτΒΘϓ�Γϼμϟ�ϲϓ���

�������������ρϭήѧη�ΔѧΛϼΛ�Ϫϴϓ�ϊϤΘΠΗ�ϥ�ΪΑ�ϻ�ϞϴϠϘϟ�ϡϼϜϟ�ϥ�ΪμϘϟϭ

�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�Ϣϟ�ρήη�ϒϠΨΗ�ϥΈϓ�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ϰΘΣ���



˻����ϥ�ήϴΜϛ�ϥϮϜϳ��ϥϮѧϜϳ�ϥ΄Α�̀�����ϞѧτΒΗ�ΎѧϨϬϓ�ήΜϛ΄ѧϓ�ΕΎѧϤϠϛ�

������������������ΪѧϤόΘϣ�ήѧϴϏ�ϥΎѧϛ�Ϯѧϟ�ϰѧΘΣ�ρήѧη�ϱ�ϥϭΪѧΑ�ΎѧϘϠτϣ�Γϼμϟ

�ΎϴϫΎγ�ϥΎϛϭ�ϢϳήΤΘϟΎΑ�ϢϟΎϋ�ήϴϏϭ���

�ϝΎѧѧΜϣ�����ϲѧѧϓ�ϡϼѧѧϜϟ�ΔѧѧϣήΣ�ϞѧѧϬΠϳ�ϥΎѧѧϛϭ�ΎΜϳΪѧѧΣ�ήϓΎѧѧϛ�ϢϠѧѧγ

��ϪΗϼѧѧλ�ϲѧѧϓ�ϝΎѧѧϘϓ�Γϼμѧѧϟ�����Ζѧѧϧϭ�ΖѧѧϴΒϟ�ϰѧѧϟ·�Ϊѧѧϳί�Ύѧѧϳ�Ϣѧѧϗ

�ωήδѧѧϣ����ΎϫΪѧѧΠϨϓ�ΕΎѧѧϤϠϜϟ�ΐδѧѧΤϧ�ΎѧѧϨϬϓ̀ΎѧѧϤϠϛ��ϥϮѧѧϜϴϓ�Ε

�έϮϓ�ϞΟήϟ�άϫ�Γϼλ�ϞτΒΘϓ�ήϴΜϛ�ϡϼϜϟ���

����ϞѧѧτΒΗ�Ϣѧѧϟ�ϼϴѧѧϠϗ�ϡϼѧѧϜϟ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�ϝϮѧѧϘϨϓ�κѧѧΨϠϧ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳϭ

�����Ϯѧѧϫϭ�έάѧѧόϟ�ΩϮѧѧΟϭ�ϊѧѧϣ�Γϼμѧѧϟ��ϥΎδѧѧϠϟ�ϖΒѧѧγ��ϥΎϴδѧѧϧ�ϭ�

��ϞѧѧѧѧτΒΗ�ήѧѧѧѧϴΜϛ�ϥΎѧѧѧѧϛ�ϥ·ϭ�ˬ�ϢϳήΤΘϟΎѧѧѧѧΑ�ϞѧѧѧѧϬΠϟ�ϭ�Γϼμѧѧѧѧϟ

�έάϋ�ϼΑ�ϭ�έάόΑ�Γϼμϟ���

Δϟ΄δѧѧϣ������ϭ�ϚΤѧѧο�ϭ�ϰѧѧϜΑ�ϭ�ϲϠμѧѧϤϟ�ϨѧѧΤϨΗ�Ϋ·�ϭ�ϥ͉

���ϑήѧѧΣ�ϭ�ϥΎѧѧϓήΣ�ϪѧѧϨϣ�ΝήѧѧΨϓ�Ϟόѧѧγ�ϭ�βѧѧτϋ�ϭ�Ώ˯ΎѧѧΜΗ

ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�ϢϬϔϣ��

�ΏϮΠϟϭ���ϥΎΘϟΎΣ�ϙΎϨϫ���

˺���Ϧѧѧϣ�ϩϮѧѧΤϧϭ�ϨѧѧΤϨΘϠϟ�ΪѧѧϤόΘϣ�ήѧѧϴϏ�ϱ�ΎѧѧΑϮϠϐϣ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�

�ϚΤπϟϭ�˯ΎϜΒϟ������ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻϭ�έάόϳ�άϬϓ���

��ϝΎΜϣ�����������ϪϴϠϋ�ϢΠϫ�ϱ�ΔΒϠϏ�Ϧϋ�Γϼμϟ�ϲϓ�κΨη�ϚΤο

�����ϪόϨϣ�ϪϨϜϤϳ�Ϣϟϭ�ϚΤπϟ��������ϪѧϨϣ�ήѧϬχ�ϥ·ϭ�ϰΘΣ�έϭάόϣ�άϬϓ

�ϥΎϓήΣ���

˻��ϩΪμϘϳ�ϞΑ�Ϟόϔϟ�ϪΒϠϐϳ�ϻ�ϥ΄Α�έϭάόϣ�ϥϮϜϳ�ϻ�ϥ����

�ϝΎѧѧΜϣ����ϞѧѧτΒΗ�άѧѧϬϓ�Ϟόδѧѧϓ�ϩέΪѧѧλ�ϲѧѧϓ�Ϣϟ΄ѧѧΑ�βѧѧΣ�κΨѧѧη

������Ϊμѧϗ�ϪѧϧϷ�Ϯϫ�ΐΒδϟϭ�ˬ�ϥΎϓήΣ�ϝΎόδϟΎΑ�ήϬχ�ϥ·�ϪΗϼλ

���ΏϮѧѧϠϐϣ�άѧѧϬϓ�ϝΎόδѧѧϟ�ϪѧѧϴϠϋ�ϢѧѧΠϫ�Ϧѧѧϣ�Ύѧѧϣϭ�ϝΎόδѧѧϟ�Ωέϭ

�έάόϴϓ���



�ϝΎѧѧΜϣ�����ѧѧϟ�ϦѧѧϜϟϭ�κΨѧѧη�ϨѧѧΤϨΗ���ϭ�ϥΎѧѧϓήΣ�ϪѧѧϨϣ�ήѧѧϬψϳ�Ϣ

�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻ�άϬϓ�ΕϮλ�ΩήΠϣ�ϞΑ�ϢϬϔϣ�ϑήΣ���

��ϝΎΜϣ��������ϪѧϧϷ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻ�άϬϓ�ϪΗϼλ�ϲϓ�κΨη�ϢδΒΗ

�ϢϬϔϣ�ϑήΣ�ϭ�ϥΎϓήΣ�ϪϨϣ�έΪμϳ�Ϣϟ����

�ΎϴϧΎΛ���Γϼμϟ�Ϧϋ�ϲΒϨΟϷ�Ϟόϔϟ���

�ϪϳϭΎδϳ�Ύϣ�ϭ�ήϴΜϜϟ�Ϟόϔϟ�Ϯϫ�Γϼμϟ�ϞτΒϳ�ϱάϟ�Ϟόϔϟϭ��

����Ϯϫ�ήϴΜϜϟ�ϞόϔϟΎϓ˼�ϝΎόϓ�������ΙϼѧΛ�ϲθѧϤϳ�ϥ�ϞѧΜϣ�ˬ�ΔѧϴϟϮΘϣ�

��������ϩάѧѧϬϓ�ϥΎѧѧϜϣ�ϰѧѧϟ·�ϰѧѧϨϤϴϟ�ϪѧѧϠΟέ�ϞѧѧϘϧ�Ϋ·�ϰѧѧϨόϤΑ�ΕϮѧѧτΧ˴

��������������ΫΈѧϓ�ϯήѧΧ�ΓϮѧτΧ�ϩάѧϬϓ�ϯήδѧϴϟ�ϪѧϠΟέ�ϙήѧΣ�ΫΈϓ�ΓϮτΧ

�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ΕϮτΧ�ΙϼΛ�ϩάϬϓ�ϰϨϤϴϟ�ϙήΣϭ�ϊΟέ���

������ϞѧѧϴϠϗ�ϞѧѧϤϋ�ϪѧѧϧϷ�Γϼμѧѧϟ�ϞѧѧτΒΗ�ϼѧѧϓ�ϦϴΗϮѧѧτΧ�ϰθѧѧϣ�ΫΈѧѧϓ

��Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΒΗ�ΓήΜϜϟΎѧϓ˼�ϟ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ρήΘθѧѧϳϭ�ˬ�ήΜϛ΄ѧϓ��ΕΎѧѧϛήΤ

�ϑήόϟ�ϲϓ�ΔόΑΎΘΘϣ�ϱ�ΔϴϟϮΘϣ���

��ϝΎΜϣ�����������έΪѧϘϤΑ�ΔϛήΤϟ�Ϧϋ�ϒϗϮΗ�ϢΛ�ϪϠΟέ�ϲϠμϤϟ�ϙήΣ

������������������ϢѧΛ�ΔѧϘϴϗΩ�έΪѧϘϤΑ�ϒѧϗϮΗ�ϢѧΛ�ϪѧϠΟέ�ϙήѧΣϭ�ϊΟέ�ϢΛ�ˬ�ΔϘϴϗΩ

ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϟϫ�ΎϨϬϓ�ϪϠΟέ�ϙήΣ�ϊΟέ��

��ΏϮΠϟϭ�����ϞΑ�ΔϴϟϮΘϣ�ήϴϏ�ΙϼΜϟ�ΕΎϛήΤϟ�ϥϷ�ϞτΒΗ�ϻ

�ϙήѧѧѧΤΗ�Ϯѧѧѧϟ˺˹ϻ�ΔѧѧѧϴϟϮΘϣ�ήѧѧѧϴϏ�ΖѧѧѧϧΎϛϭ�ΕΎѧѧѧϛήΣ��ϞѧѧѧτΒΗ�

�ϪΗϼλ���

������������ΎѧϨϠϗ�ˮ�ϲϟϮѧΘϟ�έΪѧϘϣ�Ύϣϭ�ϞΎϗ�ϝΎϗ�ϥΈϓ���αΎѧϨϟ�ϑήѧϋ���ΫΈѧϓ�

������ϻ�ϝϮѧѧϘϧ�ΎѧϨϬϓ�ϝϭϷ�Ϧѧϋ�ϊѧѧτϘϨϣ�ϲϧΎѧΜϟ�Ϟѧόϔϟ�ϥ�ϭήѧΒΘϋ

������������������ϙήѧΤΗ�ΙϼѧΛ�ϭ�ϦϴΘϴϧΎѧΛ�ΪѧόΑϭ�ϙήѧΤΗ�Ϯѧϟ�Ύѧϣ�ϲϟϮѧΗ�ΪΟϮϳ

�έΪѧѧѧϘϳ�ϢϬπѧѧѧόΑϭ�ˬ�ϲϟϮѧѧѧΘϟ�ϊѧѧѧτϘϨϳ�ϻ�ΎѧѧѧϨϬϓ�ϯήѧѧѧΧ�ΔѧѧѧϛήΣ

��������ϓ�ΪΣ�Ϳ�Ϯϫ�Ϟϗ�ΓέϮγ�Γ˯ήϗ�έΪϘϤΑ�ϲϟϮΘϟ����ϦϴѧΑ�Ϟμϓ�ΫΈ



�����������Ϟϗ�ϥΎϛ�ϥ·ϭ�ϲϟϮΘϟ�ϊτϘϧ�ΪϘϓ�ΓέϮδϟ�ϩάϫ�έΪϘϣ�ϦϴϠόϔϟ

�ΩϮΟϮϣ�ϲϟϮΘϟΎϓ���

�����ϮπѧѧόΑ�Ύѧѧόϗϭ�ϲϟϮѧѧΘϤϟ�ήѧѧϴΜϜϟ�Ϟѧѧόϔϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ρήΘθѧѧϳϭ

�ϞѧѧΜϣ�ˬ�ϞѧѧϴϘΛϭ�αήѧѧϟ��Ϊѧѧϴϟϭ�ϞѧѧΟήϟѧѧϓ��ϞѧѧΟή˶ϟ�Ϧѧѧϣ�ΓϮτΨϟΎ

��ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧѧϛήΣ�ήѧѧΒΘόΗ��ΎѧѧѧϬόϓέ�ϭ�ΎѧѧѧϬϋϮΟέϭ�Ϊѧѧϴϟ�ΏΎѧѧѧϫΫϭ�

�����Ϣϟ�ϥ·�ΓΪΣϭ�ΔϛήΣ�ήΒΘόϳ�ΎϬϠϳΰϨΗϭ�������˯ΎѧϨΛ�ϦϜδѧΗϭ�Ϊϴϟ�ϒϘΗ�

����ϦϴΘϛήѧѧѧΣ�ΕήѧѧѧΒΘϋ�ΖϨϜѧѧѧγ�ϥΈѧѧѧϓ�ϊѧѧѧϓήϟˬ��ϞѧѧѧΟήϟ�ϊѧѧѧϓήϓ�

�ΓΪΣϭ�ΔϛήΣ�ΎϬϠϳΰϨΗϭ�Ϊϴϟ�ϊϓέϭ�ϥΎΘϛήΣ�ΎϬϠϳΰϨΗϭ���

�����ΔѧѧϴΛϼΜϟ�ΔѧѧϛήΤϟ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϯѧѧϟ�Ϫѧѧϧ�ρήθѧѧϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ΪϴϔΘδѧѧϧϭ

��������������ϒѧϴϔΨϟ�Ϯπѧόϟϭ�Γϼμѧϟ�ϞѧτΒΗ�ϼѧϓ�ϒѧϴϔΧ�ϮπόΑ�Δόϗϭ

�ϦϴΘϔθϟϭ�ϊΑΎλϷΎϛϭ�ϥΎδϠϟϭ�ΐΟϮΤϟ���

�ϝΎѧѧΜϣ��ѧѧϓ�κΨѧѧη�ϪπѧѧϔΨϳϭ�ϪόΒѧѧλ΄Α�ϊѧѧϓήϳ�Γϼμѧѧϟ�ϲ˺˹�

�ϒϴϔΧ�Ϯπϋ�ϪϧϷ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϼϓ�ΔϴϟϮΘϣ�Εήϣ���

����ϩάѧѧϬϓ�ΰѧѧϔϗ�ϥ΄ѧѧϛ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϛήΣ�ϪѧѧϠϛ�ϪϤδѧѧΠΑ�ϙήѧѧΤΗ�Ϋ·�Ύѧѧϣ

�ήϴΜϜϟ�Ϟόϔϟ�ϱϭΎδΗ�ΎϬϧϷ�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ΎϫΪΣϮϟ�ΔϛήΤϟ��

�����ΔϴΒϨΟϷ�ΕΎϛήΤϟ�ϥ�κΨϠΘϓ��������ϝΎѧόϓ�Ϧϣ�Ζδϴϟ�ϲΘϟ�ϱ�

�Γϼμϟ��ϡΎδϗ�ΔΛϼΛ�����

˺��ϛήΤϟ��������������ρήΘθѧϴϓ�αήѧϟϭ�Ϊѧϴϟϭ�ϞѧΟήϟΎϛ�ϞѧϴϘΛ�ϮπѧόΑ�Δ

�ϥϮϜΗ�ϥ�ΓϼμϠϟ�ΔϠτΒϣ�ϥϮϜΗ�ϲϛ�ΎϬϴϓ˼�ήΜϛ΄ϓ�ΕΎϛήΣ����

ϭ�ΔϴϟϮΘϣ�ϥϮϜΗ�ϥ���

˻�������Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ϻ�ϩάϬϓ�ϊΑΎλϷΎϛ�ϒϴϔΧ�ϮπόΑ�ΔϛήΤϟ�

������ΎѧϬϧ΄ϓ�ϒѧϜϟ�ΎѧϬόϣ�ϙήΤΗ�Ϋ·�ϻ·�ΔϴϟϮΘϣϭ�ΓήϴΜϛ�ΖϧΎϛ�ϥ·ϭ

�ϼϴϘΛ�Ϯπϋ�ήΒΘόϳ�ϒϜϟ�ϥϷ�ϞτΒΗ���



˼�ϟΎΑ�ΔѧѧϛήΤϟ��ΔѧѧϛήΣ�ϩάѧѧϬϓ�ΰѧѧϔϘϳ�ϥ΄ѧѧϛ�ϪѧѧΒϟΎϐΑ�ϭ�ϪѧѧϠϛ�ϢδѧѧΠ

������������ΔѧϴϟϮΘϣ�ΕΎѧϛήΣ�ΙϼѧΛ�ϱϭΎδѧΗ�ΎϬϧϷ�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ΓΪΣϭ

�ϞϴϘΛ�ϮπόΑ���

�ϥήϣ�ϰϨΜϨΘδϳϭ���

˺�������������������Γϼѧλϭ�ˬ�ϑϮѧΨϟ�ΓΪѧη�ϲѧϓ�Γϼμѧϟ�Ϧѧϣ�ϩήѧϛΫ�ϡΪϘΗ�Ύϣ�

����������������ϦϴΗϼμѧϟ�ϦϴΗΎѧϬϓ�ΔѧΑΪϟ�ϰѧϠϋ�ϭ�Ύϴѧη�Ύѧϣ�ήϔδϟ�ϲϓ�ΔϠϓΎϨϟ

�ΓήϴΜϜϟ�ΕΎϛήΤϟ�ΎϤϬϴϓ�ήϔΘϐϳ���

˻�ѧѧϧΎϛ�Ϋ·�θѧѧϋήϟΎϛ�ϩέΎѧѧϴΘΧ�ήѧѧϴϐΑ�ΕΎѧѧϛήΤϟ�ΖΔ�ΓΪѧѧη�Ϧѧѧϣ�

�ΩήΒϟ�ΏΎμϋϷ�˯ΎΨΗέϭ�ΔθϋήϟΎΑ�ΏΎμϤϟϭ�ˬ�����

����Ϯѧѧѧϟϭ�Γϼμѧѧѧϟ�ϞѧѧτΒϳ�ήѧѧѧϴΜϜϟ�Ϟѧѧѧόϔϟ�ΔѧѧϤϬϣ�ΔѧѧѧψΣϼϣ�ΎѧѧϨϫϭ

��������ϥήѧΒΘόϳ�ϼϓ�ϢϳήΤΘϟΎΑ�ϞϫΎΠϟ�Ϧϣ�έΪλ�ϭ�ˬ�ϮϬδΑ�ϞμΣ

�ΎϨϫ�έάϋ�������

�ΎΜϟΎΛ��Ώήθϟϭ�ϞϛϷ�ϥΎΘϟΎΣ�Ϫϟϭ�ˬ�����

˺�ѧѧϴΜϛ�Ώήθѧѧϟϭ�ϞѧѧϛϷ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·��Γϼμѧѧϟ�ϞѧѧτΒΗ�ΎѧѧϨϬϓ�ˬϦϳή

�����������������ΎѧϤϟΎϋ�Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�Ϫѧϧ΄Α�ΎϴѧγΎϧ�ϭ�ΪѧϣΎϋ�ϥΎѧϛ�˯Ϯγ�ΎϘϠτϣ

�ϼϫΎΟ�ϭ�ϢϳήΤΘϟΎΑ���

˻��Γϼѧѧѧλ�ϞѧѧѧτΒΗ�ΎѧѧѧϨϬϓ�ˬϦϴѧѧѧϠϴϠϗ�Ώήθѧѧѧϟϭ�ϞѧѧѧϛϷ�ϥΎѧѧѧϛ�Ϋ·�

��������������ϪΗϼμѧϟ�ϲѧγΎϨϟ�Γϼѧλ�ϞѧτΒΗ�ϻϭ�ˬ�ϢϳήΤΘϟΎΑ�ϢϟΎόϟ�ΪϣΎόϟ

�ϡϼγϹΎΑ�ΪϬόϟ�ΚϳΪΣ�ϥϮϜϳ�ϥ΄ϛ�ϢϳήΤΘϟΎΑ�ϞϫΎΠϟϭ���

���ΓήΜϜϟ�ςΑΎοϭ������������ϢϬπѧόΑ�ϩέΪѧϗϭ�ˬ�αΎѧϨϟ�ϑήѧϋ�Ϯѧϫ�ΔϠϘϟϭ

�ϦϴΘϤδϤγ�ϭ�ΔϤδϤγ�έΪϘϤΑ�ΔϠϘϟ���

����������������Ϋ·�ϻ·�ϪΗϼѧλ�ϞѧτΒΗ�ϪѧϧΈϓ�ϼΜѧϣ�ΔϤδѧϤγ�κΨθѧϟ�ϊϠΑ�ΫΈϓ

�ϢϳήΤΘϟΎΑ�ϼϫΎΟ�ϥΎϛ�ϭ�Γϼμϟ�ϲϓ�Ϫϧ�ϰδϧ����



��ϝΎΜϣ���������ѧΒ˷ϛ�ϢѧΛ�Γϼμѧϟ�ϞѧΒϗ�ΕΎѧϳϮϠΤϟ�ξѧόΑ�κΨη�Ϟϛ�ή

����������Ώϭάѧϳ�ϪϧΎϨѧγ�ϦϴѧΑ�ϲϗΎѧΒϟ�ήϜδѧϟ�άѧΧ΄ϓ�Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�ϞΧΩϭ

ϓ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�άϬϓ�ϲϠμϤϟ�ϪόϠΘΑϭ�ϪϤϓ�ϲ�����

�Γϼμϟ�ϞΒϗ�ϡΎότϟ�Ϧϣ�ϪϤϓ�κΨθϟ�ϒψϨϳ�ϥ�ϲϐΒϨϴϓ�����

�ΎѧѧѧόΑέ����Ϧѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧϛέ�ϭ�Γϼμѧѧѧϟ�ρϭήѧѧѧη�Ϧѧѧѧϣ�ρήѧѧѧη�ϙήѧѧѧΗ

�ΎϬϧΎϛέ����

�����������ϡϼѧγϹ�ϲѧϫϭ�ΏϮΟϭ�ρϭήη�ΓϼμϠϟ�ϥ�ΎϨϣΪϗ�ΎϨϧ�ϰϨόϤΑ

�ϞϘόϟϭ�ύϮϠΒϟϭ���

������������ήΘѧγϭ�ˬ�ΚѧΒΨϟϭ�ΙΪѧΤϟ�Ϧϣ�ΓέΎϬτϟ�ϲϫ�ΔΤλ�ρϭήηϭ

όϟ�ΔϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘγϭ�ˬ�ΖϗϮϟ�ϝϮΧΪΑ�ϢϠόϟϭ�ˬ�ΓέϮ���

����ρϭήθѧϟ�ϩάϬϟ�ίήΤϣ�ήϴϏ�Ϯϫϭ�Γϼμϟ�ϲϓ�ΪΒόϟ�ϞΧΩ�ΫΈϓ

����������ϼλ�Γϼμϟ�ϲϓ�ϞΧΪϳ�Ϣϟ�Ϫϧ�ϰϨόϤΑ�ΓΪϘόϨϣ�ήϴϏ�ϪΗϼμϓ

����������ΓήѧϴΒϜΗ�ΪѧόΑ�ΎѧϬϨϣ�ΪѧΣϭ�ϰѧϔΘϧ�ϢѧΛ�ρϭήθѧϟ�ϩάϫ�ίήΣ�Ϋ·ϭ

�����������������ϥϮѧϜΗ�ϥ�ϦϴѧΑ�ϕήѧϔϟ�ήѧϬψϓ�ˬ�ϪΗϼѧλ�ΖѧϠτΑ�ΪѧϘϓ�ϡήΣϹ

�ήϴϏ�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ϢΛ�ΪϘόϨΗ�ϥ�ϦϴΑϭ�ΓΪϘόϨϣ���

���Ϣѧѧϟ�ϥ·ϭ�ϲΒμѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�Γϼμѧѧϟ�μѧѧΗ�ϪѧѧϧΈϓ�ύϮѧѧϠΒϟ�ϰϨΜΘδѧѧϳϭ

�ϪϴϠϋ�ΐΠΗ���

�ΔѧѧΠϴΘϨϟΎϓϲѧѧϫ����ΓήѧѧϴΒϜΗ�ΪѧѧόΑ�ρϭήθѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ρήѧѧη�ϒѧѧϠΨΗ�ϥ�

�Γϼμϟ�ϞτΒϳ�ϡήΣϹ���

�������ΎϫΩΪϋ�ΎϧΎϛέ�ΓϼμϠϟ�ϥ·�ΎϨϠϗ�Ϛϟάϛϭ˺˼����ϥΎѧϨϛήϟΎϓ�ˬ�ΎѧϨϛέ�

�������ѧϴϨϟ�ΎϤϫϭ�ΪϘϓ�Ϋ·�Γϼμϟ�ΩΎϘόϧ�ϥΎόϨϤϳ�ϥϻϭϷ��ΓήѧϴΒϜΗϭ�Δ

����ϞѧѧѧτΒΗ�άѧѧѧϛϭ�Γϼμѧѧѧϟ�ϥϼτΒѧѧѧϳ�ΪѧѧѧϘϓ�Ϋ·�ΔѧѧѧϴϘΒϟϭ�ϡήѧѧѧΣϹ

��ϙήѧѧѧΗ�ϥ΄ѧѧѧϛ�Ϧϛήѧѧѧϟ�ρϭήѧѧѧη�Ϧѧѧѧϣ�ρήѧѧѧη�ϙήѧѧѧΗ�Ϋ·�Γϼμѧѧѧϟ

��ΪϬθѧѧѧΘϟϭ�ΔѧѧѧΤΗΎϔϟ�Ϫδѧѧѧϔϧ�ϊϤδѧѧѧϳ�Ϣѧѧѧϟ�ϭ�ˬ�ΪѧѧѧϣΎϋ�ΔѧѧѧϨϴϧ΄Ϥτϟ

�ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ�Ϳ�ϰϠλ�ϲΒϨϟ�ϰϠϋ�Γϼμϟϭ�ήϴΧϷ���



��������������ϲѧϛ�ϥΎѧϛέϷϭ�ρϭήθѧϟ�ϒѧϠΨΗ�Ϧѧϣ�ΔѧϠΜϣϷ�ξόΑ�ήϛάϨϟϭ

ϛ�ϡΎϘϤϟ�πΘϳ�ήΜ���

˺������������ήѧϔϜϟ�ϰѧϟ·�ωϮѧΟήϟ�ϲѧϫϭ�ΓΩήϟ������ͿΎѧΑ�ΫΎѧϴόϟϭ����ϩάѧϬϓ�

�Γϼμϟ�ϞτΒΗ���

�ϝΎѧѧΜϣ��������ϩΩΎѧѧϘΘϋ�ήѧѧϴϏ�Γϼμѧѧϟ�˯ΎѧѧϨΛ�ϲѧѧϓϭ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ

��ΔѧѧΛϼΛ�ΚѧѧϟΎΛ�Ϳ�ϥ�ΪѧѧϘΘϋϭ��Ϳ�ΎѧѧηΎΣ����έϮѧѧϓ�ΪѧѧΗήϳ�άѧѧϬϓ�

����ρϭήѧѧη�Ϧѧѧϣ�ρήѧѧη�ϒѧѧϠΨΘϟ�ˬ�έϮѧѧϔϟ�ϰѧѧϠϋ�ϪΗϼѧѧλ�ϞѧѧτΒΗϭ

ΎϜϟ�Ϧϣ�μΗ�ϻ�Γϼμϟ�ϥϷ�ϡϼγϹ�Ϯϫϭ�Γϼμϟ�ήϓ���

˻��ΔγΎΠϨϟ�ΙϭΪΣ�ϭ�ΓέΎϬτϟ�νΎϘΘϧ����

�ϝΎΜϣ���ϪΗϼλ�ϞτΒΘϓ�ϳέ�ϪϨϣ�ΝήΧ�ϢΛ�κΨη�ϰϠλ���

��ϝΎΜϣ���������ϪΗϼλ�ϞτΒΘϓ�ΔγΎΠϧ�ϪϴϠϋ�Ζόϗϭ�ϢΛ�κΨη�ϰϠλ

������������ΔδѧΑΎϳ�ΔγΎΠϧ�ϪϴϠϋ�ςϘδϳ�ϥ�ϞΜϣ�έϮϓ�ΎϬϨϣ�κϠΨΗ�Ϋ·�ϻ·

����������������ϥ΄ѧϛ�ήΧ΄ѧΗ�Ϋ·�Ύѧϣ�ϞѧτΒΗ�ϼѧϓ�έϮϓ�ϪΑϮΛ�ξϔϨϴϓ�ϪΑϮΛ�ϰϠϋ

�����ΎϨϬϓ�ΓΩϭΪόϣ�ϲϧϮΛ�Ζπϣ��������ξϔϨѧϟ�ϊѧϔϨϳ�ϻϭ�ϪΗϼѧλ�ϞτΒΗ

�ΔγΎΠϨϟ�Ϧϣ�κϠΨΘϟ�ϲϓ�ήΧ΄ΘϠϟ���

�����ρήѧη�ϒϠΨΘϟ�Γϼμϟ�ϞτΒϳ�ΓέΎϬτϟ�ϥΪϘϓ�ϥ�Ϯϫ�ΪμϘϟϭ

ϟ�Ϧϣ�ΓέΎϬτϟ�Ϯϫϭ�ΎϬσϭήη�ϦϣΤ�ΚΒΨϟϭ�ΙΪ���

˼��ΓέϮόϟ�ϑΎθϜϧ·����

��ϝΎΜϣ��������������ΩϮΠδѧϟ�˯ΎѧϨΛ�ϲѧϓϭ�ϪѧΗέϮόϟ�ήΗΎѧγ�ϲϠμѧϳ�κΨѧη

�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�άϬϓ�βΑϼϤϟ�ϖϴο�ΐΒδΑ�ϪΗέϮϋ�ΖϔθϜϧ��

�����������ΎϫήΘγ�ϊϔϨϳ�Ϣϟϭ�ΖϠτΑ�ήΧ΄Η�ϥΈϓ�έϮϔϟ�ϰϠϋ�ΎϫήΘγ�Ϋ·�ϻ·

�ϚϟΫ�ΪόΑ���

��������������ήΘѧγ�Ϯѧϫϭ�ΎϬσϭήѧη�Ϧѧϣ�ρήѧη�ϥΪϘϔϟ�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ΎϨϫϭ

�ΓέϮόϟ���

��



˽��ΔϠΒϘϟ�Ϧϋ�ϑήΤϧϹ����

�ϝΎΜϣ��ϪΗϼμΑ�ϑήΤϧ�Γϼμϟ�˯ΎϨΛ�ϲϓϭ�κΨη�ϰϠλ��

����������������ϪΗϼѧλ�ϞѧτΒΘϓ�ϩήѧϬχ�ϒѧϠΧ�ΔѧϠΒϘϟ�ϞѧόΟ�ϭ�Γήδϳ�ϭ�ΔϨϤϳ

�ρήη�ΪϘϔϟ�έϮϔϟ�ϰϠϋ�ΔϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘγ�Ϯϫϭ�ΎϬσϭήη�Ϧϣ����

˾��������������ΪѧϤϋ�ϥΎѧϛέϷ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϭ�ΩϮΠδϟ�ϭ�ωϮϛήϟ�ϙήΗ�

�����������ΩϮόϳ�ϪϧΈϓ�ϮϬγ�ϪϛήΗ�Ϋ·�Ύϣ�έϮϔϟ�ϰϠϋ�ϞτΒΗ�ϪΗϼλ�ϥΈϓ

������������Ϳ�˯Ύѧη�ϥ·�ϚϟΫ�ΡΎπϳ·�ϲΗ΄ϴγϭ�ϮϬδϠϟ�ΪΠδϳ�ϢΛ�ϪΑ�ϲΗ΄ϳϭ

�ϮϬδϟ�ΩϮΠγ�ΏΎΑ�ϲϓ���

˿��Γϼμϟ�ϲϓ�ΔϴϨϟ�ήϴϴϐΗ����

�ϝΎѧѧѧΜϣ��ѧѧѧϨΛ�ϲѧѧѧϓϭ�ϲϠμѧѧѧϳ�κΨѧѧѧη�ϪѧѧѧΒϠϘΑ�ϯϮѧѧѧϧ�Γϼμѧѧѧϟ�˯Ύ

�έϮϓ�ϪΗϼλ�ϞτΒΘϓ�Γϼμϟ�Ϧϣ�ΝϭήΨϟ���

����������ΔѧϴϨϟ�Ϯѧϫϭ�ϝϭϷ�Ϧϛήѧϟ�ρήη�ϒϠΨΘϟ�Γϼμϟ�ΖϠτΑ�ΎϨϫϭ

�������������ΖѧΑΎϏ�ϥΈѧϓ�ήѧϴΒϜΘϟ�˯ΎѧϨΛ�Γϼμѧϟ�ΔϳΪΑ�ϲϓ�ΪΟϮΗ�ΔϴϨϟ�ϥϷ

����ϦϜϟϭ�ήπϳ�Ϣϟ�ϚϟΫ�ΪόΑ�ρήθΑ�����������ϯϮѧϧ�Ϯѧϟ�ϪѧϧϷ�ΎѧϫήϴϴϐΗ�ϡΪϋ�

���������Η�˯ΎѧϨΛ�ΎϫϮϧ�ϲΘϟ�ϪΘϴϧ�ήϴϏ�ΪϘϓ�Γϼμϟ�Ϧϣ�ΝϭήΨϟ��ΓήѧϴΒϜ

�Γϼμϟ�ϞτΒΗϭ�ΔϴϨϟ�ϊτϘϨΘϓ�ϡήΣϹ������

��

��

��

��

��

��

��

��

��



���ϪϴΒϨΗ���

��

������������������ϊѧϣ�Ϯѧϟϭ�Γϼμѧϟ�ϞѧτΒϳ�ήѧϴΜϜϟ�ϡϼѧϜϟ�ϥ�ϩΎϨϣΪѧϗ�ΎѧϤΑ�ήϬχ

�������ϊѧѧϣ�Γϼμѧѧϟ�ϞѧѧτΒϳ�ϻ�ϞѧѧϴϠϘϟ�ϡϼѧѧϜϟ�ϥϭ�ˬ�έάѧѧόϟ�ΩϮѧѧΟϭ

�έάόϟ�ΩϮΟϭ���

�����ΩϮѧΟϭ�ϊѧϣ�Ϯѧϟϭ�Γϼμϟ�ϥϼτΒϳ�ϦϳήϴΜϜϟ�Ώήθϟϭ�ϞϛϷϭ

����ϴѧϠϴϠϘϟ�Ώήθѧϟϭ�ϞѧϛϷϭ�ˬ�έάѧόϟ���ϊѧѧϣ�Γϼμѧϟ�ϥϼτΒѧϳ�ϻ�Ϧ

�έάόϟ�ΩϮΟϭ���

������������έάѧόϟ�ΩϮѧΟϭ�ϊϣ�Ϯϟϭ�Γϼμϟ�ϞτΒϳ�ϮϬϓ�ήϴΜϜϟ�Ϟόϔϟ�Ύϣϭ

�έάϋ�ϥϭΪΑ�Ϯϟϭ�Γϼμϟ�ϞτΒϳ�ϻ�ϞϴϠϘϟ�Ϟόϔϟϭ���

�����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



���ΏΎΒϟ�ΔλϼΧ���

��

�ϲϫ�ΔόΑέ�Γϼμϟ�ΕϼτΒϣ���

˺����αΎѧѧѧϨϟ�ΏΎѧѧѧτΨϟ�Ϡμѧѧѧϳ�ϱάѧѧѧϟ�ϡϼѧѧѧϜϟ����ϖѧѧѧτϨϟ�Ϯѧѧѧϫϭ

ϦϴϓήΤΑ�ϭ�ˬ�ϢϬϔϣ�ϑήΤΑϧϮϜϳ�Ϣϟ�ϥ·ϭ�Ύ�ϦϴϤϬϔϣ����

����ϥΎѧϛ�ϥΈϓ���ϡϼѧϜϟ����ϱ�ϼϴѧϠϗ˿����������ϻϭ�ΪѧϤϋ�ϞѧτΒϳ�Ϟѧϗ΄ϓ�ΕΎѧϤϠϛ�

������������������ϼϫΎѧΟ�ϥΎѧϛ�ϭ�Γϼμѧϟ�Ϧѧϋ�ΎϬѧγ�ϭ�ϪϧΎδѧϟ�ϖΒѧγ�Ϋ·�ϞτΒϳ

������ϡΪѧѧѧόϟ�έάѧѧѧϋ�ϩάѧѧѧϫ�ήѧѧѧΒΘόΗϭ�Γϼμѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϡϼѧѧѧϜϟ�ΔѧѧѧϣήΤΑ

�ϥϼτΒϟ���

�������ϥΎϛ�ϥ΄Α�ήϴΜϛ�ϡϼϜϟ�ϥΎϛ�ϥ·ϭ̀������ϲѧϓ�ϞτΒϴϓ�ήΜϛ΄ϓ�ΕΎϤϠϛ�

�ΕϻΎΤϟ�Ϟϛ���

�ϟϮϘΑ�ΎϧίήΘΣϭ��ΎϨ��������αΎѧϨϟ�ΏΎѧτΨϟ�ϟΎμϟ������έΎѧϛΫϷ�Ϧѧϋ

��ΔϴϋΩϷϭ������ϦϴϤϟΎόϟ�Ώέ�ΎϬΑ�ΐσΎΨϳ�ϲΘϟ���Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ϼϓ

�ήϜθϟϭ�Ϳ�ΪϤΤϟ�ϝϮϘϳ�ϥ΄ϛ���

��������ϚΤο�ϭ�ϰϜΑ�ϭ�ϲϠμϤϟ�ϨΤϨΗ�Ϋ·ϭ���ϥ˷�ϭ���ϭ�βτϋ�ϭ

���������ΖѧϠτΑ�ϥΎѧϓήΣ�ϭ�ϢѧϬϔϣ�ϑήѧΣ�ϪѧϨϣ�ΝήΨϓ�Ώ˯ΎΜΗ�ϭ�Ϟόγ

�ϻ·�ϪΗϼλ�������βѧτόϟ�ϩ΄Πϔϳ�ϥ΄ϛ�ΎΑϮϠϐϣ�ϥΎϛ�Ϋ·���ήѧΨϴϓ����ϪѧϨϣ�Ν

�ϞτΒΗ�ϼϓ�ϥΎϓήΣ���

˻��Γϼμϟ�Ϧϋ�ϲΒϨΟϷ�Ϟόϔϟ����

�ϼϴϠϗ�ϭ�ήϴΜϛ�ϥϮϜϳ�ϥ�Ύϣ·�ϲΒϨΟϷ�Ϟόϔϟϭ���

ϓ����Ϯϫ�ήϴΜϜϟ�ϞόϔϟΎ˼�������ϮπѧόΑ�ϥϮϜϳ�ϥ�ρήη�ήΜϛ΄ϓ�ΕΎϛήΣ�

�������ΕΎѧѧϛήΣ�ΙϼΜѧѧϓ�αήѧѧϟϭ�ϞѧѧΟήϟ�ϡΪѧѧϗϭ�Ϊѧѧϴϟ�ϒѧѧϜϛ�ϞѧѧϴϘΛ

�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�˯ΎπϋϷ�ϩάϬΑ�ΔϴϟϮΘϣ����



��ϪϤδѧѧΟ�ΐѧѧϟΎϐΑ�ϭ�ϪѧѧϠϛ�ϪϤδѧѧΠΑ�ϙήѧѧΤΗ�Ϋ·ϭ��ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϛήΣ�

����ϲѧѧϓ�ΰѧѧϔϗ�ϥ΄ѧѧϛ�Γϼμѧѧϟ�ϞѧѧτΒΘϓ�ήѧѧϴΜϜϟ�Ϟѧѧόϔϟ�ϱϭΎδѧѧΗ�ϲѧѧϬϓ

�Γϼμϟ���

�����������������ϼѧϓ�ϞѧϴϘΛ�ϮπѧόΑ�ϦϴΘϛήѧΣ�ϭ�ΓΪѧΣϭ�ΔѧϛήΣ�ϙήѧΤΗ�Ϋ·�Ύϣ

�ϞϴϠϗ�Ϟόϔϟ�ϥϷ�Γϼμϟ�ϞτΒΗ���

�����ϞѧѧτΒΗ�ϼѧѧϓ�ΔѧѧϴϟϮΘϣ�ήѧѧϴϏ�ΕΎѧѧϛήΣ�ΙϼѧѧΛ�ϙήѧѧΤΗ�Ϋ·�άѧѧϛϭ

�ϲϟϮΘϟ�ϡΪόϟ�Γϼμϟ���

�����ήΜϛ΄ϓ�ΕΎϛήΣ�ΙϼΛ�ϙήΤΗ�Ϋ·�άϛϭ�������ϒѧϴϔΧ�ϮπѧόΑ�ϦѧϜϟϭ�

�Γϼμϟ�ϞτΒΗ�ϼϓ�ΐΟϮΤϟϭ�Ϣϔϟϭ�ϊΑΎλϷΎϛ���

������������ϲѧϓϭ�ˬ�ϑϮѧΨϟ�ΓΪη�ϲϓ�Γϼμϟ�ήϴΜϜϟ�Ϟόϔϟ�Ϧϣ�ϰϨΜΘδϳϭ

��ΔѧѧѧϛήΤϟ�ϲѧѧѧϓ�έάѧѧѧϋ�Ϫѧѧѧϟ�ϥΎѧѧѧϛ�Ϧѧѧѧϣϭ�ˬ�ήϔδѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϠϓΎϨϟ

�ζόΗήϤϟΎϛ���

˼��Ώήθϟϭ�ϞϛϷ����

��������������Ώήθѧϟϭ�ϞѧϛϷ�ϥΎѧϛ�ΪѧϤϋ�Γϼμѧϟ�ϞτΒΘϓ�ήϴΜϛ�ϥΎϛ�ϥΈϓ

�ϮϬγ�ϭ���

�Α�ϼϴѧѧϠϗ�ϥΎѧѧϛ�ϥ·ϭ�����ϮϬѧѧγ�ϞѧѧτΒΗ�Ϣѧѧϟϭ�ΪѧѧϤϋ�ΖѧѧϠτ�ϼѧѧϬΟ�ϭ

�έάόϟΎΑ�ϩΪμϘϧ�Ύϣ�άϫϭ�ϢϳήΤΘϟΎΑ���

�ϑήόϟ�ΓήΜϜϟϭ�ΔϠϘϟ�ςΑΎοϭ���

˽��Γϼμϟ�ϥΎϛέ�Ϧϣ�Ϧϛέ�ϭ�ρήη�ϙήΗ����

����Ϧѧϋ�ϑήΤϧϹϭ�ΓέϮόϟ�ϑΎθϜϧϭ�ΓέΎϬτϟ�ϥΪϘϓϭ�ΓΩήϟΎϛ
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���κϨϟ�ϰϠϋ�˯Ϯο���
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Ϟμϓ��

�����ήθѧѧѧѧѧѧѧϋ�ΪѧѧѧѧѧѧѧΣ�Γϼμѧѧѧѧѧѧѧϟ�ϞѧѧѧѧѧѧѧτΒϳ�ϱάѧѧѧѧѧѧѧϟϭ��ΎΌϴѧѧѧѧѧѧѧη�����������������

�Ϊ˵ѧѧϤ˸ό˴ϟ�ϡϼѧѧϜϟήѧѧϴΜϜϟ�ϞѧѧϤόϟϭ�ˬ�ΙϭΪѧѧΣϭ�ˬ�ΙΪѧѧΤϟϭ�ˬ�

������������ΔѧϴϨϟ�ήѧϴϴϐΗϭ�ˬ�ΓέϮѧόϟ�ϑΎθѧϜϧϭ�ˬ�ΔγΎΠϨϟ��έΎΑΪΘѧγϭ�ˬ

�ΔϬϘϬϘϟϭ�ˬ�Ώή˸θ˵ϟϭ�ˬ�Ϟϛ˸Ϸ˵ϭ�ˬ�ΔϠΒϘϟ��ΓΩήϟϭ�ˬ������
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�����������������������������������������������������������������������
��ϦϴΌϴη�Ώήθϟϭ�ϞϛϷ�Ϊ͋όΑ���

������������������ΪѧϴϔϤϟ�ΐѧϛήϤϟ�φѧϔϠϟ�Ϯѧϫ�ϱάѧϟ�ϱϮΤϨϟ�ϡϼϜϟ�Ϯϫ�βϴϟ�˯ΎϬϘϔϟ�ΪϨϋ�ϡϼϜϟ

ϭ�ϑήΤΑ�φϔϠΘϟ�Ϯϫ�ϞΑ�ˬ�ϊοϮϟΎΑ�ϦϴϓήΤΑ�ϭ�ˬ�ϢϬϔϣ�ΪΣ���

���������������������ϪΗϼѧλ�ϞѧτΒΗ�ϼѧϓ�ϪΗϼμѧϟ�ΎϴѧγΎϧ�ϭ�ϼϫΎѧΟ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ϛϟάϛϭ�ΪϤϋ�ϦϜϳ�Ϣϟ�ϥΈϓ

�ϥΎϛ�ϥ΄Α�ϼϴϠϗ�ϡϼϜϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ρήθΑ˿ΕΎϤϠϛ΄Α�ήϴΜϛ�ϥΎϛ�ϥΈϓ�Ϟϗ΄ϓ�ϥϥΎϛ��̀�

ϠτΑ�ήΜϛ΄ϓ�ΕΎϤϠϛΖ��ΎϘϠτϣ����

����ϥΎϛ�Ύϣ�Ϯϫϭ˼��Α�ήΜϛ΄ѧϓ�ϝΎѧόϓ��ΔѧΛϼΜ���ρϭήѧη����ϞѧϴϘΜϟ�Ϯπѧόϟϭ�ϲϟϮѧΘϟ��ϡΪѧϋϭ

έάόϟ����

��έϮϔϟ�ϰϠϋ�ΎϬϨϣ�κϠΨΘϳ�ϻ�ϥ�ρήθΑ�ϪϴϠϋ�ςϘδΗ�ϥ΄ϛ�ΔγΎΠϨϟ�˯ϭήσ�ϱ��

��Γϼμϟ�Ϧϣ�ΝϭήΨϟ�ϱϮϨϳ�ϥ΄ϛ���

��έΎδѧѧϳ�ϭ�ΎѧѧϨϴϤϳ�ΔѧѧϠΒϘϟ�Ϧѧѧϋ�ϩέΪμѧѧΑ�ϑήѧѧΤϧ�Ϯѧѧϟ�ϞѧѧΑ�Ύσήѧѧη�βϴѧѧϟ�έΎΑΪΘѧѧγϹ

�ϪΗϼλ�ΖϠτΑ���

��������ϥϼτΒѧϟ�ϞΤϣϭ�ˬ�ϚΤπϟ�ϱ���ΎѧϬΑ�����Ϋ·�ϻ·�ϥΎѧϓήΣ�ϭ�ϢѧϬϔϣ�ϑήѧΣ�ήѧϬχ�Ϋ·

�ϪϴϠϋ�ΐϠϏ���
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���ΔϴϠϤϋ�ϞΎδϣ���
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˺���ϞѧѧτΒΗ�ϞѧѧϬϓ�ϑ˶�ϝΎѧѧϗ�ϪΗϼѧѧλ�˯ΎѧѧϨΛ�ϲѧѧϓϭ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�

ˮ�ϪΗϼλ��

˻���ϞѧѧτΒΗ�ϞѧѧϬϓ�ϊѧѧϧ�ϝΎѧѧϗ�ϪΗϼѧѧλ�˯ΎѧѧϨΛ�ϲѧѧϓϭ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�

ϪΗϼλˮ���

˼��������ϡϼѧϜϟ�ΔϣήΣ�ϢϠόϳ�ϦϜϳ�Ϣϟϭ�ϡϼγΈΑ�ΪϬϋ�ΚϳΪΣ�κΨη�

ˮ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�ϪΗϼλ�ϲϓ�ϢϠϜΘϓ�Γϼμϟ�˯ΎϨΛ��

˽�����������ϰѧϜΒϓ�έΎѧϨϟ�ΕΎѧϳ�ϊϤѧγ�Γϼμϟ�ϲϓ�Ϯϫϭ�κΨη���ϝΎѧϗϭ

ϩˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ���

˾�������ϻ·�ΎѧѧϬϠϤϜϳ�ϥ�ϊτΘδѧѧϳ�Ϣѧѧϟ�ΔѧѧΤΗΎϔϟ�ήѧѧϘϳ�Ϯѧѧϫϭ�κΨѧѧη�

�ϪϨϣ�ήϬψϓ�ϨΤϨΘϟΎΑ˽ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�ϑϭήΣ���

˿��άΧ�κΨη�ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�ϪΗϼλ�ϲϓ�ϚΤπϳ��
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˺��������������������Ϣѧϟ�Ύѧϣ�ϲѧϔϳ�ϰϓϭ�Ϧϣ�ήϣ�Ϟόϓ�ϑ˶�ϥϷ�ϢϬϔϣ�ΪΣϭ�ϑήΣ�έϮϬψϟ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ�

�ϞϫΎΠϟ�ϭ�ϪΗϼμϟ�ϲγΎϨϟ�ϭ�ΪϣΎόϟ�ήϴϏ�Ϯϫϭ�έϭάόϣ�ϦϜϳ�ϢϳήΤΘϟΎΑ���

˻�Ύϣ�ϦϴϓήΣ�έϮϬψϟ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ��έϭάόϣ�ϦϜϳ�Ϣϟ����

˼��ϪΗΎϤϠϛ�ωϮϤΠϣ�ϥΎϛ�ϥ·�� ˿�ϞτΒΗ�ϼϓ�Ϟϗ�ϭ�ΕΎϤϠϛ�ˬ�ωϮϤΠϤϟ�ϥΎϛ�ϥ·ϭ�

� ̀�ϞτΒΘϓ�ήΜϛ�ϭ�ΕΎϤϠϛ������

˽��Ϫδϔϧ�Ϧϋ�ϪόϓΩ�ϪϨϜϤϳ�ϻ�ΚϴΤΑ�ϪΒϠϏ�Ϊϗ�˯ΎϜΒϟ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ���

˾�������ϥ�ϊϴτΘδѧѧϳ�ϻ�Ϯѧѧϫϭ�ΕϮμѧѧΑ�ϻ·�μѧѧΗ�ϻ�ΔѧѧΤΗΎϔϟ�ϥϷ�ϪΗϼѧѧλ�ϞѧѧτΒΗ�ϻ�

ΎΑ�ϻ·�ϪΟήΨϳ�ϞτΒΗ�ϼϓ�ϨΤϨΘϟ�����

˿�����ήѧѧϬχ�ϥ·ϭ�ϞѧѧτΒΗ�ϼѧѧϓ�ϑήѧѧΣ�ϪѧѧϨϣ�ήѧѧϬψϳ�ϥ�ϼѧѧΑ�ΕϮѧѧλ�ΝήѧѧΧ�ϥ·�ήѧѧψϨϧ�

����ѧϬϔϣ�ήѧϴϏ�ϑήΣϢ�����������Ϟѧϫ�ήѧψϨϨϓ�ϥΎѧϓήΣ�ϭ�ϢѧϬϔϣ�ϑήѧΣ�ήѧϬχ�ϥ·ϭ�ˬ�ϞѧτΒΗ�ϼѧϓ�

������������ϥ·ϭ�ϞѧτΒΗ�άѧΌϨϴΤϓ�Ϫδѧϔϧ�Ϧѧϋ�ϪѧόϓΩ�ϪѧϨϜϤϳ�Ϣϟ�ΚϴΤΑ�ϪΒϠϏϭ�ϚΤπϟ�ϪϴϠϋ�ϢΠϫ
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̀�������������ϝΎѧϘϓ�Ϳ�ΪѧϤΤϟ�ϪΗϼλ�ϲϓ�ϝΎϘϓ�βτόϓ�ϲϠμϳ�κΨη

�������ϞѧѧτΒΗ�ϞѧѧϬϓ�Ϳ�ϚѧѧϤΣήϳ�ϪѧѧΒϨΠΑ�ϲϠμѧѧϳ�ϱάѧѧϟ�ϪΒΣΎѧѧλ�Ϫѧѧϟ

ˮ�ΎϤϬΗϼλ��

́���������������ΔѧϠΒϘϟ�ϩΎѧΠΗ�ϰθѧϤϓ�ΏΎѧΒϟ�Δѧϗήσ�ϊϤγϭ�ϲϠμϳ�κΨη�

���������������ϞѧϬϓ�ϪѧϧΎϜϣ�ϰѧϟ·�ωϮѧΟήϠϟ�ϦϴΗϮѧτΧϭ�ΏΎѧΒϟ�Θѧϔϟ�ϦϴΗϮτΧ

�ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ��

̂�����ϢѧѧΛ�ϪѧѧϬΟϭ�ΎѧѧϬΑ�ϚѧѧΣ�ϰѧѧϨϤϴϟ�ϩΪѧѧϳ�ϊѧѧϓήϓ�ϲϠμѧѧϳ�κΨѧѧη�

Ϭϓ�ΎϬόΟέˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϟ��

˺˹����������������ϞѧτΒΗ�ϞѧϬϓ�ϝΰѧϧ�ϢѧΛ�ϰѧϠϋϷ�ϰϟ·�ΰϔϘϓ�ϲϠμϳ�κΨη�

ˮ�ϪΗϼλ��

˺˺���������������ϞѧϬϓ�ήѧϴΜϛ�ϪϧΎϨѧγ΄Α�ϪΘϔѧη�ϚѧΤϳ�άΧϭ�ϲϠμϳ�κΨη�

ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ��

˺˻��νήѧѧѧϣ�ΐΒδѧѧѧΑ�ζόΗήѧѧѧΗ�ϪΎπѧѧѧϋϭ�ϲϠμѧѧѧϳ�κΨѧѧѧη�

ήϴΜϛ�ϪΗΎϛήΣϭ�ϪΑ�ΏΎμϣΓˮ�ϪΗϼλ�μΗ�ϞϬϓ���
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��������������ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�Ύѧϣ�ˬ�ήθѧΒϟ�ϪѧΑ�ΐѧσΎΨϳ�ϡϼѧϛ�ϪѧϧϷ�Ϳ�ϚϤΣήϳ�ϝΎϗ�Ϧϣ�Γϼλ�ϞτΒΗϭ

�Γϼμϟ�ϲϓ�Ϫϧ�ΎϴγΎϧ�ϥΎϛ�ϭ�ˬ�ϡϼγϹΎΑ�ΪϬόϟ�ΚϳΪΤϛ�ϡϼϜϟ�ΔϣήΣ�ϼϫΎΟ���

́��ήϴΜϛ�ϞϤόΑ�ϰΗ�ϪϧϷ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ����

̂���������������ϯήѧΧ�ΔѧϛήΣ�ϩάѧϫ�ΎѧϬϟΰϧ�ΎѧϤϟϭ�ΔϛήΣ�ϩάϬϓ�ϩΪϳ�ϊϓέ�ϪϧϷ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻ�

���������Ϊѧѧϴϟ�ϊѧѧϓέ�ΎѧѧϧήΒΘϋ�ΎѧѧϤϧ·ϭ�ˬ�ήπѧѧΗ�ϻ�ϊΑΎѧѧλϷ�ΔѧѧϛήΣϭ�ϼϴѧѧϠϗ�ϞѧѧϤόϟ�ήѧѧΒΘόϴϓ

������������������ΎѧϫήΒΘόϨϓ�ϪѧΟϮϟ�ϚѧΤϟ�ϊѧϓήϟ�˯ΎѧϨΛ�Ζѧϔϗϭϭ�ΖϨϜѧγ�Ϊϴϟ�ϥϷ�ϦϴΘϛήΣ�ΎϬϠϳΰϨΗϭ

�ΓΪΣϭ�ΔϛήΣ�ϲϬϓ�ϦϜδΗ�Ϣϟ�ϥΈϓ�ϦϴΘϛήΣ�����

˺˹���ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ��ήϴΜϜϟ�ϞϤόϟ�ϱϭΎδΗ�ϢδΠϟ�ΔϛήΣ�ϥϷ���

˺˺������������ϮѧϬϠϟϭ�ΐѧόϠϟ�ΪμϘϳ�Ϣϟ�Ύϣ�ΎόΒσ�ϒϴϔΧ�Ϯπόϟ�άϫ�ϥϷ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻ�

ϞτΒΗ�ΎϬϧΈϓ�Γϼμϟ�ϲϓ���

˺˻��έϭάόϣ�ϪϧϷ�ϪΗϼλ�μΗ�Ϣόϧ�����



˺˼�����������������ϲϧΎѧΜϟ�ϒμѧϟ�ϲѧϓ�κΨѧη�ΪѧϤϓ�ΔѧϋΎϤΟ�αΎѧϧ�ϰϠλ�

�����������������ϞѧϬϓ�ΩϮΠδѧϟ�Ϧѧϣ�ϪѧόϨϤϴϟ�ϦϴϠμѧϤϟ�ΪѧΣ�ΏΎѧϴΛ�ϰѧϠϋ�ϪϠΟέ

�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ��ˮ��

˺˽�����ϥΎѧѧϛϭ�ϞѧѧϴϠϗ�ϡΎѧѧόσ�ϪѧѧϤϓ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧϘΑ�Ϊѧѧϗϭ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ

ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�ϪόϠΘΑΎϓ�Ϫϴϣέ�ϪϧΎϜϣΈΑ��

˺˾���������������Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�Ϫѧϧ�ϰδѧϧ�ΪϬθΘϟ�ϲϓ�Ϯϫϭ�κΨη�ϰϠλ�

�ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�ϪΒϨΠΑ�ϥ΄ϛ�ϦΒϟ�α΄ϛ�Ώήθϓ��

˺˿�������ϞѧѧτΒΗ�ϞѧѧϬϓ�ϮϬѧѧγ�ѧѧϳέ�ϪѧѧϨϣ�ΝήѧѧΨϓ�κΨѧѧη�ϰϠѧѧλ�

ˮ�ϪΗϼλ��

˺̀��������ϬπѧϔϨϓ�ΔδѧΑΎϳ�ΔѧγΎΠϧ�ϪѧϴϠϋ�ΖτϘδѧϓ�κΨѧη�ϰϠѧλ��Ύ

ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�ϝΎΤϟ�ϲϓ��

˺́�����������ϱέΪѧϳ�ϻ�Ϯѧϫϭ�ϪѧΗέϮϋ�ϳήѧϟ�ΖϔθѧϜϓ�κΨη�ϰϠλ�

ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ��

��

��

��

�����������������������������������������������������������������������
�˺˼�������������ϲѧϓ�ΐѧόϠϳϭ�ΡΰѧϤϳ�ϥ�Ϊϳήϳ�ϪϧϷ�ϼϴϠϗ�ϞϤόϟ�ϥΎϛ�Ϯϟϭ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ�

�Γϼμϟ���

˺˽�����ϣ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ���������������ϲѧϓ�ϞѧϛϷ�ΔѧϣήΤΑ�ϼϫΎѧΟ�ϭ�ΓϼμѧϠϟ�ΎϴѧγΎϧ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύ

�Γϼμϟ���

˺˾��ϪΗϼλ�ϞτΒΘϓ�ϪΑ�έάόϳ�ϼϓ�ήϴΜϛ�Ώήθϟ�Ϧϣ�έΪϘϤϟ�άϫ�ϥ�ήϫΎψϟ����

˺˿��ϮϬδϟϭ�ΪϤόϟΎΑ�έΎΒΘϋ�ϻϭ�ϪΗέΎϬσ�νΎϘΘϧϻ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ����

˺̀���������������κϠΨΘѧϟ�ϪѧϨϜϣ�Ϧϣί�ήϣ�Ϋ·�Ύϣ�έϮϓ�ΎϬϨϣ�κϠΨΗ�ϪϧϷ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϻ�

Ϣϟϭ�ΎϬϨϣ�ϞτΒΘϓ�Ϟόϔϳ�����

˺́���Ϣѧѧϟϭ�Ϧѧѧϣί�Ϟѧѧϗ�ϰπѧѧϣ�Ϋ·�ϦѧѧϜϟϭ�έϮѧѧϓ�ΎϫήΘѧѧγ�Ϋ·�ϻ·�ϪΗϼѧѧλ�ϞѧѧτΒΗ�Ϣѧѧόϧ�

�ΪϣΎϋ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ϯϟϭ�ϰΘΣ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϪϧΈϓ�ήΘδϳ���

��



˺̂���������������ϢѧΛ�ΔѧϠΒϘϟ�ήΑΪΘѧγΎϓ�ϪѧϔϠΧ�ΎΗϮѧλ�ϊϤδϓ�ϲϠμϳ�κΨη

ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�έϮϓ�ΔϠΒϘϠϟ�ϊΟέ��

˻˹������������ϥ�ϰѧϠϋ�Γϼμѧϟ�˯ΎѧϨΛ�ϪѧΒϠϗ�ϲѧϓ�ϡΰόϓ�ϲϠμϳ�κΨη�

�ήμѧѧϧ�ήϴμѧѧϳ�������ϰѧѧϠϋ�ϲѧѧϘΑϭ�ϡΪѧѧϧ�ϪΗϼѧѧλ�ϞѧѧϤϛ�ΎѧѧϤϟ�ϢѧѧΛ�Ύϴϧ

���ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�ϡϼγϹ��

˻˺�������ϊѧѧτϘϳ�ϥ�ϯϮѧѧϧ�Γϼμѧѧϟ�˯ΎѧѧϨΛ�ϲѧѧϓϭ�ϲϠμѧѧϳ�κΨѧѧη�

�������������ήѧϴϏ�ΔѧϴϧΎΜϟ�ΔѧόϛήϠϟ�Ϟѧλϭ�ΎϤϠϓ�ΔϴϧΎΜϟ�Δόϛήϟ�ϲϓ�Γϼμϟ

ˮ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϞϬϓ�Γϼμϟ�ϲϓ�ήϤΘγϭ�ϪΘϴϧ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���������������������������������������������������������������������
˺̂������������������ΔѧϠΒϘϟ�ϝΎΒϘΘѧγ�Ϯѧϫϭ�Γϼμѧϟ�ρϭήѧη�Ϧϣ�ρήη�ϥΪϘϔϟ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ�

�Γϼμϟ�ϊϴϤΟ�ϲϓ����

˻˹�����������������ήϬѧη�ΪѧόΑ�ήѧϔϜϳ�ϥ�ϯϮѧϧ�ϦѧϤϛ�ήѧϔϜϟ�ϰϠϋ�ϡΰϋ�Ϧϣ�ϥϷ�έϮϓ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ�

�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ�ϡϼγϹ�Ϧϋ�ΪΗήϳϭ�έϮϓ�ήϔϜϳ�ϪϧΈϓ���

˻˺��ϞΧ�Ϊϗ�ϪϧϷ�έϮϓ�ϪΗϼλ�ϞτΒΗ�Ϣόϧ��ΔϴϨϟ�Ϯϫϭ�Γϼμϟ�ϥΎϛέ�ϝϭ΄Α���

 
��

��



����Γϼμϟ�ΕΎόϛέ�ΩΪϋ�ϲϓ�ΏΎΑ���

��

��βѧѧѧϤΧ�ΕΎѧѧѧοϭήϔϤϟ�ΕϮϠμѧѧѧϟ����ήѧѧѧϬψϟϭ�Βμѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϫ

�˯Ύθόϟϭ�ΏήϐϤϟϭ�ήμόϟϭ���

�ΎϬΗΎόϛέ�ΩΪϋ�ήΠϔϟΎϓ˻����

�ΓΪΣϭ�Ϟϛ�ΕΎόϛέ�ΩΪϋ�˯Ύθόϟϭ�ήμόϟϭ�ήϬψϟϭ˽���

�ΎϬΗΎόϛέ�ΩΪϋ�ΏήϐϤϟϭ˼����

�ΔϠϴϟϭ�ϡϮϳ�Ϟϛ�ϲϓ�ωϮϤΠϤϟΎϓ˺̀�Δόϛέ����

ΎΑ˯ΎϨΜΘѧѧѧγ�ϥϮѧѧѧϜϳ�ΔѧѧѧόϤΠϟ�Γϼѧѧѧλ�ΖϴϠѧѧѧλ�Ϋ·�ΔѧѧѧόϤΠϟ�ϡϮѧѧѧϳ�

�ωϮϤΤϤϟ˺˾�Δόϛέ����

������������˰ѧϟ�ϲϓ�Γϼμϟ�ϝΎϤϋ�ξόΑ�ΩΪϋ�ΐδΤϧ�ϥ�Ωέ�Ϋ·ϭ˺̀�

�άϜϫ�ΔΠϴΘϨϟ�ΖϧΎϛ�Δόϛέ���

˺���ϥΎΗΪΠγ�Δόϛέ�Ϟϛ�ϲϓ���

˺̀�˻� �˼˽�ΔϠϴϟϭ�ϡϮϳ�Ϟϛ�ΓΪΠγ������

˻���ΕήѧѧϴΒϜΗ�βѧѧϤΧ�Δѧѧόϛέ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�����ϱϮѧѧϬϟ�ΪѧѧϨϋ�ΓήѧѧϴΒϜΗ

ѧѧϨϋ�ΓήѧѧϴΒϜΗϭ�ˬ�ωϮѧѧϛήϠϟ�ΓήѧѧϴΒϜΗϭ�ˬ�ϝϭϷ�ΩϮΠδѧѧϠϟ�ϱϮѧѧϬϟ�Ϊ

���ϱϮѧѧѧϬϟ�ΪѧѧѧϨϋ�ΓήѧѧѧϴΒϜΗϭ�ˬ�ϝϭϷ�ΩϮΠδѧѧѧϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϊѧѧѧϓήϟ�ΪѧѧѧϨϋ

�ϲϧΎΜϟ�ΩϮΠδϟ�Ϧϣ�ϊϓήϟ�ΪϨϋ�ΓήϴΒϜΗϭ�ˬ�ϲϧΎΜϟ�ΩϮΠδϠϟ���

�ϝϭϷ�ΪϬθΘϟ�Ϧϣ�ϡΎϴϘϟ�ΪϨϋ�ΕήϴΒϜΗ�ϊΑέ�ΎϬϴϟ�ϑΎπϳϭ��

�����������ΪΟϮϳ�ϼϓ�ήΠϔϟ�ϻ·�ήϴΧϭ�ϝϭ�ϦϳΪϬθΗ�Γϼλ�Ϟϛ�ϲϓ�ϥϷ

�ϝϭ�ΪϬθΗ�ΎϬϴϓ���

��ϑΎπϳϭ���������ϡήѧΣϹ�ΕήѧϴΒϜΗ�ϲϫ�ΕήϴΒϜΗ�βϤΧ�ΎϬϴϟ��ϞѧϜϟ

�Γϼλ���

�ωϮϤΠϤϟΎϓ���

˾��˺̀� ́˾���˽���˾� �̂˽�ΓήϴΒϜΗ����



˼�����ΕϮϠμѧѧϟ�ΔѧѧϴϘΑ�ϲѧѧϓϭ�ˬ�ΪѧΣϭ�ΪϬθѧѧΗ�Βμѧѧϟ�Γϼѧѧλ�ϲѧϓ

ϥΪϬθΗ����

˺��˻��˻��˻��˻� �̂�ΕΪϬθΗ����

˽�ϥΎϣϼγ�Γϼλ�Ϟϛ�ϲϓ�����

˾�˻� �˺˹�ΕΎϤϴϠδΗ����

˾�����ΕΎΤϴΒδѧѧΗ�ϊδѧѧΗ�Δѧѧόϛέ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�έ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ϥϷ�˭��Δѧѧόϛ

����Εήѧѧϣ�ΙϼѧѧΛ�ϴΒδѧѧΘϟ�Ϯѧѧϫ�ΐѧѧϟΎϐϟϭ�ϦϳΩϮΠѧѧγϭ�ˬ�ΎѧѧϋϮϛέ

��Ϣϴѧѧѧψόϟ�ϲѧѧѧΑέ�ϥΎΤΒѧѧѧγ˼�ωϮѧѧѧϛήϟ�ϲѧѧѧϓ��ϲѧѧѧΑέ�ϥΎΤΒѧѧѧγϭ�ˬ

�ϰϠϋϷ˼�ΩϮΠδϟ�ϲϓ����

̂��˺̀� �˺˾˼�ΔΤϴΒδΗ�����

˿���������έήѧϜΘΗ�ϥΎѧϛέ�ΔΘѧγ�Δόϛέ�Ϟϛ�ϲϓ��ϲѧϫ������Γ˯ήѧϗϭ�ϡΎѧϴϘϟ

��αϮѧѧϠΠϟϭ�ϦϴΗήѧѧϣ�ΩϮΠδѧѧϟϭ�ϝΪѧѧΘϋϹϭ�ωϮѧѧϛήϟϭ�ΔѧѧΤΗΎϔϟ

�ϦϴΗΪΠδϟ�ϦϴΑ���

�ϴϟ·�ϑΎπϳϭ���������Δѧόϛέ�Ϟѧϛ�ϲϓ�έήϜΘΗ�ϻ�ϥΎϛέ�ΔΘγ�ΎϬ��ϲѧϫϭ���

���αϮѧѧѧϠΠϟϭ�ˬ�Γϼμѧѧѧϟ�ϝϭ�ϲѧѧѧϓ�ϡήѧѧѧΣϹ�ΓήѧѧѧϴΒϜΗϭ�ˬ�ΔѧѧѧϴϨϟ

�����������ϰϠѧλ�ϲΒϨϟ�ϰϠϋ�Γϼμϟϭ�ˬ�Ϫϴϓ�ΪϬθΘϟϭ�ˬ�ήϴΧϷ�ΪϬθΘϠϟ

�ϰϟϭϷ�ΔϤϴϠδΘϟϭ�ˬ�Ϫϴϓ�ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ�Ϳ������

ϱϮϨόϣ�Ϧϛέ�ΔϓΎο·�ϊϣ�ΐϴΗήΘϟ�ΓΎϋήϣ�Ϯϫϭ����

έ�ήθϋ�ΔΛϼΜϟ�Γϼμϟ�ϥΎϛέ�ϲϫ�ϩάϫϭ�ΎϨϛ���

˿��˺̀�� �˺˹˻�έήϜΘΗ�ϲΘϟ�ϥΎϛέϷ�ϲϫ�ϩάϫ����

̀��˾� �˼˾�έήϜΘΗ�ϻ�ϲΘϟ�ϥΎϛέϷ�ϲϫ�ϩάϫ����

�ΔΘδѧѧѧϟ�Ώήπѧѧѧϧ�ΎѧѧѧϨϧ�ϱ�ϲѧѧѧΘϟήѧѧѧϜΘΗέ�ΕΎѧѧѧόϛέ�ΩΪѧѧѧϋ�ϲѧѧѧϓ�

��ϲѧѧϫϭ�ΕϮϠμѧѧϟ˺̀����ϻ�ϲѧѧΘϟ�ϥΎѧѧϛέ�ΔόΒδѧѧϟ�Ώήπѧѧϧϭ�ˬ�

��έήϜΘΗ��ϭ�����������ΎѧϬϠϛ�Γϼμѧϟ�ϲѧϓ�ΓΪѧΣϭ�Γήѧϣ�ϥϮѧϜΗ�����ΩΪѧϋ�ϲѧϓ

�ϲϫϭ�ΕϮϠμϟ˾����



��Ϯѧѧѧϫ�ωϮѧѧѧϤΠϤϟϭ˺˹˻���˼˾� �˺˼̀����ϊѧѧѧϴϤΟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϨϛέ�

�ΕϮϠμϟ���

���Βμϟ�ϲϓ˺̂�ϥΎϛέ�ΔΘγ�ΓΪΣϮϟ�Δόϛήϟ�ϲϓ�ϥϷ�˭�ΎϨϛέ�

�ϥϮϜϴϓ�έήϜΘΗ˿��˻� �˺˻�ΔϴϓΎο·�ϥΎϛέ�ΔόΒγ�ϙΎϨϫϭ���

˺˻���̀� �˺̂�Βμϟ�Γϼλ�ϲϓ�ΎϨϛέ����

����ΏήѧϐϤϟ�ϲϓϭ˻˾����������ϥΎѧϛέ�ΔΘѧγ�Δѧόϛέ�Ϟѧϛ�ϲѧϓ�ϥϷ�˭�ΎѧϨϛέ�

��ϥϮѧѧѧѧϜϴϓ�έήѧѧѧѧϜΘΗ˿��˼� �˺́��ϥΎѧѧѧѧϛέ�ΔόΒѧѧѧѧγ�ϙΎѧѧѧѧϨϫϭ�ˬ�

·�ϥϮϜϴϓ�ΔϴϓΎο˺́���̀� �˻˾�ΎϨϛέ����

�ήѧѧϬψϟ�ϲѧѧϓϭ˼˺���ϥΎѧѧϛέ�ΔΘѧѧγ�Δѧѧόϛέ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ϥϷ�˭�ΎѧѧϨϛέ�

��ϥϮѧѧѧѧϜϴϓ�έήѧѧѧѧϜΘΗ˿��˽� �˻˽��ϥΎѧѧѧѧϛέ�ΔόΒѧѧѧѧγ�ϙΎѧѧѧѧϨϫϭ�ˬ�

�ϥϮϜϴϓ�ΔϴϓΎο·˻˽���̀� �˼˺�ΎϨϛέ����

�ήμόϟ�ϲϓ�άϛϭ˼˺�ΔϴϋΎΑέ�ήϬψϟΎϛ�ΎϬϧϷ�˭�ΎϨϛέ����

�˯Ύθόϟ�ϲϓ�άϛϭ˼˺�ΔϴϋΎΑέ�ήϬψϟΎϛ�ΎϬϧϷ�˭�ΎϨϛέ����

ϥ�ΎϧΩέ�ΫΈϓ�ϥϮϜϳ�ΕϮϠμϟ�Ϟϛ�ϥΎϛέ�ϊϤΠϧ����

˺̂���˻˾���˼˺���˼˺���˼˺�� �˺˼̀�ΎϨϛέ�����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



���Γϼμϟ�ϲϓ�ϡΎϴϘϟ�Ϧϋ�ΰΠόϟ�ΏΎΑ���

��

�������������������μѧΗ�ϻ�ˬ�Γϼμѧϟ�ϥΎѧϛέ�Ϧѧϣ�Ϧѧϛέ�Ϯѧϫ�ϡΎϴϘϟ�ϥ�ϡΪϘΗ�Ϊϗ

���������ϥΈϓ�ϡΎϴϘϟ�ϰϠϋ�έΩΎϗ�ϡΩ�Ύϣ�ϪϧϭΪΑ�ΓϼμϟΰΠϋ���ϡΎϴϘϟ�Ϧϋ�

�ϪϴϠϋ�έΪϘϳ�Ύϣ�ϰϟ·�ϞϘΘϧ���

��ϲѧѧϓ�Ϊѧѧϳήϧ�ΎѧѧϨϫϭ���ϦϴΘϟ΄δѧѧϣ�ϦϴѧѧΒϧ�ϥ�ΏΎѧѧΒϟ�άѧѧϫ����ϰѧѧϨόϣ�Ύѧѧϣ

�ϡΎϴϘϟ�Ϧϋ�ΰΠϋ�Ϋ·�Ϟόϔϳ�Ϋ�Ύϣϭ�ˬ�ϡΎϴϘϟ�Ϧϋ�ΰΠόϟ����

��ϻϭ�����ϥ�Ϯϫ�ΰΠόϟ�ϰϨόϣ�������Ϋ·�ΓΪϳΪѧη�ΔϘθϣ�ϲϠμϤϟ�ϖΤϠΗ�

�ϡΎϗ�ΰΠόϟ�ΕϻΎΣ�ξόΑ�ϲϠϳ�ΎϤϴϓϭ�ˬ���

˺��ϝϮϠθϤϟΎϛ�ϡΎϴϘϟ�ϪϨϜϤϳ�ϻ�ϥ����

˻�ϑΎΨϳ�ϥ��ϡΎϗ�Ϋ·�ΕϮϤϟϭ�ϙϼϬϟ�Ϫδϔϧ�ϰϠϋ����

˼�ϳ�ϥ��ϡΎϗ�Ϋ·�˯Ύϔθϟ�Ϧϋ�ήΧ΄Θϳ�ϭ�Ϫοήϣ�ΩΩΰ���

˽����������������ϲѧϓ�ϩΰѧϴϛήΗ�ϩΪѧϘϔϳ�ϕΎѧτϳ�ϻ�Ϣϟϭ�ΓΪϳΪη�ΔϘθϣ�ϪϘΤϠΗ�ϥ�

�ϡΎϗ�Ϋ·�Γϼμϟ���

����ϡΪѧѧϋ�ϪѧѧΑ�ϲѧѧϨόϧ�ϻϭ�ϡΎѧѧϴϘϟ�Ϧѧѧϋ�ΰΠόϟΎѧѧΑ�ϪѧѧϴϨόϧ�Ύѧѧϣ�Ϯѧѧϫ�άѧѧϬϓ

�ςϘϓ�ϥΎϜϣϹ�ϰϟϭϷ�ΔϟΎΤϟ�ϱ���

�ΎϴϧΎΛ��ˮ�ϡΎϴϘϟ�Ϧϋ�ΰΠϋ�Ϧϣ�Ϟόϔϳ�ΫΎϣ��

��Ϧѧѧѧϋ�ΰѧѧѧΠϋ�ϥΈѧѧѧϓ�ˬ�ΩϮѧѧѧόϘϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϞѧѧѧϘΘϨϳ�ΩϮѧѧѧϘόϟ�ϰѧѧѧϟ·�ϞѧѧѧϘΘϧ

�����ϰϠϋ�ϡϮϨϟ�ϱ�ωΎΠτοϹ��ϯΪΣ·�������ήδѧϳϷ�ϭ�ϦѧϤϳϷ�ϪϴΒϨΟ

�ϩήϬχ�ϰϠϋ�ΎϴϘϠΘδϣ�ϰϠλ�ωΎΠτοϹ�Ϧϋ�ΰΠϋ�ϥΈϓ���

���ϭ�ΎѧѧϛέϮΘϣ�ϭ�ΎѧѧηήΘϔϣ�αϮѧѧϠΠϟ�ίϮѧѧΠϳ�ΩϮѧѧόϘϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓϭ

�ϭ�ΎѧѧѧόΑήΘϣ�ϰѧѧѧϠϋ��Ϯѧѧѧϫ�ϞπѧѧѧϓϷϭ�ΎѧѧѧϬϴϠϋ�βѧѧѧϠΠϳ�Δϔѧѧѧλ�ϱ

�ΪϬθΘϠϟ�ΓήϴΧϷ�ΔδϠΠϟ�ϲϓ�ϙέϮΘϳ�ϢΛ�ΎηήΘϔϣ�αϮϠΠϟ���

ϝΎΜϣ�����������������ϪѧϨϜϤϳ�ϻ�ϰѧϨϤϴϟ�ϪѧϠΟέ�ϲѧϓ�ΡήѧΠΑ�κΨѧη�ΐϴλ

�ΪϋΎϗ�ϲϠμϳ�άϬϓ�ϕΎτϳ�ϻ�Ϣϟ�ϊϣ�ϻ·�Γϼμϟ�ϲϓ�ϑϮϗϮϟ��



��ϝΎΜϣ������������Ϋ·�ϩήѧϬχ�ϲѧϓ�ΡήѧΠΑ�κΨη�ΐϴλ�ϰϠѧλ���ΎδѧϟΎΟ�

���ϪѧѧΒϨΟ�ϰѧѧϠϋ�ΎόΠτπѧѧϣ�ϲϠμѧѧϳ�άѧѧϬϓ�ˬ�˯Ϯѧѧγ�ϪѧѧΣήΟ�ΩΩί·

��ϦϤϳϷ�������ήδϳϷ�Ϧϣ�Ϟπϓ�Ϯϫϭ������ϩέΪμѧΑ�ΔϠΒϘϟ�ϞΒϘΘδϳϭ

ϪѧѧѧϬΟϭϭήϟ�ϲѧѧѧϓ�ϪѧѧѧγήΑ�ΊϣϮѧѧѧϳϭ��ϞѧѧѧόΠϳϭ�ΩϮΠδѧѧѧϟϭ�ωϮѧѧѧϛ

�ξϔΧ�ϩΩϮΠγ���

��ϝΎΜϣ�������������˯ΎѧΒσϷ�ϪΤμѧϧϭ�ΝήѧΧ�ϢѧΛ�κΨθϟ�ΔϴϠϤϋ�ΖϳήΟ

�����������������ΎόΠτπѧϣ�ϲϠμѧϳ�άѧϬϓ�ΓήѧΘϔϟ�ϩήѧϬχ�ϰѧϠϋ�ΎѧϤΎϧ�ϰϘΒϳ�ϥ΄Α

�ϩήѧѧϬχ�ϰѧѧϠϋϪѧѧϴϠΟήΑϭ�ϪѧѧϬΟϮΑ�ΔѧѧϠΒϘϟ�ϞΒϘΘδѧѧϳϭ����ϞѧѧόΠϳ�ϱ

�����ΎѧѧѧΑϮΟϭ�ΔѧѧѧϠΒϘϟ�ϮѧѧѧΤϧ�ϦϴѧѧѧϬΠΘϣ�ϦϴϣΪѧѧѧϘϟ�ϦσΎѧѧѧΑ���ΊϣϮѧѧѧϳϭ

��ѧѧϋϮϛέ�Ϧѧѧϣ�ξѧѧϔΧ�ϩΩϮΠѧѧγ�ϞѧѧόΠϳϭ�ΩϮΠδѧѧϟϭ�ωϮϛήϟΎѧѧΑ�Ϫ

�ϪϧΎϔΟ΄Α�ΊϣϮϳ�Ϫγέ�ϙήΤϳ�ϥ�ϊτΘδϳ�Ϣϟ�ϥΈϓ���

��ΎѧѧϬϛήΘϳ�ϻ�ΪѧѧΒόϟ�ϥϭ�Γϼμѧѧϟ�έΪѧѧϗ�Ϣϴѧѧψϋ�ϰѧѧϠϋ�ϝΪѧѧϳ�άѧѧϫϭ

�ΪΑ���

��Δϟ΄δϣ�����������������ΎόΠτπѧϣ�ϭ�ΪѧϋΎϗ�ϰϠμѧϓ�ϡΎѧϴϘϟ�Ϧѧϋ�ΰѧΠϋ�Ϧѧϣ�

���������ϲϔη�ϢΛ�ϩήϬχ�ϰϠϋ�ΎϴϘϠΘδϣ�ϭ�ϪΒϨΟ�ϰϠϋ���ϚϟΫ�ΪόΑ��έΎѧλϭ

�����ϭ�ΪѧѧϋΎϗ�ϩϼѧѧλ�Ύѧѧϣ�˯Ύπѧѧϗ�ϪѧѧϣΰϠϳ�ϞѧѧϬϓ�ϡΎѧѧϴϘϟ�ϰѧѧϠϋ�έΪѧѧϘϳ

ϠδΘϣ�ϭ�ΎόΠτπϣˮ�ΎϴϘ��

�Ϊϴόϳ�ϥ�ϪϴϠϋ�βϴϟ�ΏϮΠϟ���

��

��

��

��

��

��

��



��ϟ�ϲϓ�ϡΎϴϘϟ�ϙήΗ�ϲϓ�ϞμϓΔϠϓΎϨ����

��

���������ϲϓ�Ύϣ�ˬ�ξήϔϟ�ϲϓ�έΩΎϗ�ϡΩ�Ύϣ�Γϼμϟ�ϲϓ�Ϧϛέ�ϡΎϴϘϟ

��ϰѧѧѧѧϟ·ϭ�ΩϮѧѧѧѧόϘϟ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϡΎѧѧѧѧϴϘϟ�ϙήѧѧѧѧΘϳ�ϥ�ϊϴτΘδѧѧѧѧϴϓ�ϞѧѧѧѧϓϮϨϟ

���������ΩϭέϮѧϟ�ϡΪόϟ�ήϬψϟ�ϰϠϋ�˯ΎϘϠΘγϹ�ίϮΠϳ�ϻϭ�ωΎΠτοϹ

�ΔϨδϟ�ϲϓ���

�ϝΎѧѧΜϣ��μѧѧϳ�ϥ�Ωέ�κΨѧѧη��ΪѧѧϋΎϗ�ΔѧѧϴϠΒϘϟ�ήѧѧΠϔϟ�ΔϨѧѧγ�ϲϠ

��������ϦѧѧϜϟϭ�ΔΤϴΤѧѧλ�ϪΗϼѧѧλϭ�ϚѧѧϟΫ�ϪѧѧϠϓ�ϪΘΤѧѧλ�ϞѧѧϣΎϜΑ�Ϯѧѧϫϭ

�ϢΎϘϟ�ήΟ�ϒμϧ�ϰϠϋ�ϞμΤϳ���

��ϝΎΜϣ����������ϪΒϨΟ�ϰϠϋ�ΎόΠτπϣ�ήΗϮϟ�ϲϠμϳ�ϥ�Ωέ�κΨη

���ϦѧѧϜϟϭ�ϚѧѧϟΫ�ϪѧѧϠϓ�ˬ�ϪϘθѧѧϣ�ϼѧѧΑ�ΩϮѧѧόϘϟϭ�ϡΎѧѧϴϘϟ�ϊϴτΘδѧѧϳ�Ϯѧѧϫϭ

�ΪϋΎϘϟ�ήΟ�ϒμϧ�ϰϠϋ�ϞμΤϳ���

������ϰѧϠϋ�ϞμѧΤϳ�ϥΎѧϛ�Ϯϟ�ΐϳήϘΘϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϱ˺˹˹���ΔϨδѧΣ

������������ϰѧϠϋ�ϞμѧΤϳ�ϪѧϧΈϓ�ΔϠϓΎϨϟ�ϲϓ�ΎϤΎϗ�ϰϠλ�Ϯϟ˾˹�����ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�

ϭ�ΩϮόϘϟ˻˾�ωΎΠτοϹ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�����

�����������ϭ�ΪϋΎϘϟ�ήΟ�κϘϨϳ�ϼϓ�Δπϳήϔϟ�ϲϓ�Ύϣϭ�ΔϠϓΎϨϟ�ϲϓ�άϫ

�ϡΎϴϘϟ�Ϧϋ�ΰΟΎϋ�ϡΩΎϣ�ϲϘϠΘδϤϟ�ϭ�ϊΠτπϤϟ���

��

��

��

��

��

��

��

��



���ϦϴΑΎΒϟ�ΔλϼΧ���

��

���ΎѧѧϬΗΎόϛέ�βѧѧϤΧ�ΕϮϠμѧѧϟ˺̀��ΎѧѧϬϴϓ�ˬ�Δѧѧόϛέ�˼˽��ΓΪΠѧѧγ�

ϭ̂˽ϭ�ˬ�ΓήѧѧѧѧϴΒϜΗ�̂ϭ�ˬ�ΕΪϬθѧѧѧѧΗ�˺˹ϭ�ˬ�ΕΎϤϴϠδѧѧѧѧΗ�˺˾˼�

ϭ�ΔΤϴΒδѧѧΗ˺˼̀�ΔѧѧϴΎϨΜϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϨϛέ�˺̂�ΔѧѧϴΛϼΜϟ�ϲѧѧϓϭ�ΎѧѧϨϛέ�

˻˾�ΔϴϋΎΑήϟ�ϲϓϭ�ΎϨϛέ�˼˺�ΎϨϛέ�����

������������ΰѧΠϋ�ϥΈѧϓ�ΪϋΎϗ�ϰϠλ�Δπϳήϔϟ�ϲϓ�ϡΎϴϘϟ�Ϧϋ�ΰΠϋ�Ϧϣϭ

�ΎϴϘϠΘδϣ�ϰϠλ�ΰΠϋ�ϥΈϓ�ϪΒϨΟ�ϰϠϋ�ΎόΠτπϣ�ϰϠλ���

�ΓΪϳΪη�ΔϘθϣ�ϪϘΤϠϳ�ϥ�Ϯϫ�ΰΠόϟ�ϰϨόϣϭ���

�ίϮѧѧΠϳϭ�����ΓέΪѧѧϘϟ�ϊѧѧϣ�ΎόΠτπѧѧϣϭ�ΪѧѧϋΎϗ�ΔѧѧϠϓΎϨϟ�ϲϠμѧѧϳ�ϥ

��ϊΠτπѧѧϤϠϟϭ�ϢΎѧѧϘϟ�ήѧѧΟ�ϒμѧѧϧ�ΪѧѧϋΎϘϠϟ�ϦѧѧϜϟϭ�ϡΎѧѧϴϘϟ�ϰѧѧϠϋ

��ϲϠμѧѧѧϳ�ϥ�ΓέΪѧѧѧϘϟ�ϊѧѧѧϣ�ίϮѧѧѧΠϳ�ϻϭ�ˬ�ΪѧѧѧϋΎϘϟ�ήѧѧѧΟ�ϒμѧѧѧϧ

�ΩϭέϮϟ�Ϊόϟ�ΎϴϘϠΘδϣ�ΔϠϓΎϨϟ���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



���ϲΤϴοϮΗ�ςτΨϣ���

���ϲδϴήϟ�ςτΨϤϟ���

��

�βϤΨϟ�ΕϮϠμϟ��

��

��
��

���������˼˽����������̂˽�������������̂����������˺˹����������˺˾˼�������˺˼̀��
��ΕΪϬθΗ���������ΓήϴΒϜΗ����������ΓΪΠγ�����ΕΎϤϴϠδΗ�������ΔΤϴΒδΗ���������Ϧϛέ��

��

��

��

ΔϴϋΎΑήϟ����ΔϴΛϼΜϟ��������ΔϴΎϨΜϟ��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������˺̂�����������˻˾����������˼˺��

��

�����������������������������������������������������������������������
��

����������������������������������������������������

���ϲϠμϤϟΔπϳήϔϟ�ϲϓ����
��

��

��������ΰΠϋ�����������������������������������������ΰΠϋ������������ΰΠϋ��

ϢΎϗ������������������������������������������ϊΠτπϣ���������������ΪϋΎϗ���ϖϠΘδϣ��
��

��

��

��

��

��

��



���κϨϟ�ϰϠϋ�˯Ϯο���

��

Ϟμϓ���

��������ϊѧѧѧΑέ�ΎѧѧѧϬϴϓ�Δѧѧѧόϛέ�ήθѧѧѧϋ�ΔόΒѧѧѧγ�ξήѧѧѧϔϟ�ΕΎѧѧѧόϛέϭ

����������ΕΪϬθΗ�ϊδΗϭ�ˬ�ΓήϴΒϜΗ�ϥϮόδΗϭ�ϊΑέϭ�ˬ�ΓΪΠγ�ϥϮΛϼΛϭ

ΕΎϤϴϠδΗ�ήθϋϭ�ΔΤϴΒδΗ�ϥϮδϤΧϭ�ΙϼΛϭ�ΔΎϣϭ�ˬ�����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������������������������������������������������������������������
�������ϦϴΌϴη�ϥΎϴΒϟ�ΩϮϘόϣ�Ϟμϔϟ�άϫ����ήѧϔϟ�ΕΎѧόϛέ�ΩΪϋ�ϝϭϷ���ϊѧϳίϮΗ�ϊѧϣ�ξ

������������ˬ�ΩϮѧόϘϟ�ϭ�ϡΎѧϴϘϟ�Ϧѧϋ�ΰѧΠόϟ�ΪѧϨϋ�ΐѧΠϳ�Ύѧϣ�ϲϧΎѧΜϟϭ�ˬ�ΎѧϬϴϠϋ�Γϼμѧϟ�ϥΎϛέ

�ήѧѧϣϷϭ����Γϼμѧѧϟ�ϥΎѧѧϛέ�Ϟμѧѧϓ�ϲѧѧϓ�ϪϠμѧѧϓ�ΎѧѧϤϟ�ϝΎѧѧϤΟ·�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�Ϯѧѧϫ�ϝϭϷ

�ϪϨϋ�˯ΎϨϐΘγϹ�ϪϨϜϤϳ�ϪϴΒϨϟ�ΐϟΎτϟϭ�ΉΪΘΒϤϟ�ϰϠϋ�ϞϴϬδΘϟ�νήϐϟ�ΎϬϨϨγϭ���

��



ΔѧѧϠϤΟϭ�����ϥϭήθѧѧϋϭ�Ζѧѧγϭ�ΔѧѧΎϣ�Γϼμѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧϛέϷ�

������ϥΎѧѧѧϨΛ�ΏήѧѧѧϐϤϟ�ϲѧѧѧϓϭ�ΎѧѧѧϨϛέ�ϥϮѧѧѧΛϼΛ�Βμѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϨϛέ

���������������ˬ�ΎѧϨϛέ�ϥϮδѧϤΧϭ�ΔѧόΑέ�ΔѧϴϋΎΑήϟ�ϲѧϓϭ�ˬ�ΎѧϨϛέ�ϥϮόΑέϭ

ϭ����Ϧѧѧϣϭ�ΎδѧѧϟΎΟ�ϰϠѧѧλ�Δπѧѧϳήϔϟ�ϲѧѧϓ�ϡΎѧѧϴϘϟ�Ϧѧѧϋ�ΰѧѧΠϋ�Ϧѧѧϣ

��ΎόΠτπϣ�ϰϠλ�αϮϠΠϟ�Ϧϋ�ΰΠϋ�����

����������������������������������������������������������������������
�ϥΎϛέϷ�ωϮϤΠϣ�ϱ���

�����ΎϫΪόϳ�ϪϧϷ�ϚϟΫϭ�����ϖΒγ�ΎϤϛ����������ϝϭϷ�ϦϴϨϛέ�ςϘγ�Ϊϗϭ�ˬ�ΎϨϛέ�ήθϋ�ΔϴϧΎϤΛ�

����ϪϠόϟϭ�Γϼμϟ�Ϧϣ�ΝϭήΨϟ�Δϴϧ����������ϪѧϧϷ�ϚϟΫϭ�ΐϴΗήΘϟ�ϲϧΎΜϟϭ�ˬ�Ϫϴϓ�ϒϠΘΨϣ�ϪϧϷ�

�ϲѧѧϘΒϓ�ϱϮѧѧϨόϣ�Ϧѧѧϛέ˺˿��Ϧѧѧϛέ�ϝϭϷ�ΩϮΠδѧѧϟ�Ϊѧѧϋ�ΎѧѧϨϫ�ϒϨμѧѧϤϟ�ϦѧѧϜϟϭ�ΎѧѧϨϛέ�

��������Ϧϛέ�ϲϧΎΜϟ�ΩϮΠδϟϭ�ˬ�Ϧϛέ�Ϫϴϓ�ΔϨϴϧ΄ϤτϟϭϨϴϧ΄ϤτϟϭΔ�������ϑϼѧΨΑ�ˬ�ήѧΧ�Ϧϛέ�

���������������ΎѧϨϛέ�ϦϴΘϨϴϧ΄ѧϤτϟϭ�ΪѧΣϭ�ΎѧϨϛέ�ϦϴΗΪΠδѧϟ�Ϊѧϋ�ΪѧϘϓ�ϥΎѧϛέϷ�Ϟμϓ�ϲϓ�Ϫϣϼϛ
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  "باب سجود السھو " 
  

یحصل أحیانا خلل في الصالة فنری د ف ي ھ ذا الب اب بی ان           
   .للكیفیة معالجة ذلك الخ

الم  صلي إم  ا أن یت  رك ركن  ا م  ن أرك  ان ال  صالة    : فنق  ول 
  .وإما أن یترك سنة من سننھا 

  .ترك ركن من أركان الصالة :الحالة األولى
ال  صالة ف  ال یخل  و م  ن أح  د    م  ن ت  رك ركن  ا م  ن أرك  ان    

  :أمرین
  .تبطل صالتھ ھذا ، فأن یتركھ عمدا  -١

ركع المصلي فلما أكمل ركوعھ لم یعتدل قائما ب ل    : مثال  
نزل للسجود متعم دا ت رك اإلعت دال ول یس ناس یا ل ھ فھ ذا              

ألن  ھ متق  صد لت  رك ف  رض م  ن ف  روض      تبط  ل ص  التھ  
  .الصالة ال تصح الصالة إال بھ 

  : ، فال یخلو من أحد أمرین نسیاناكھ سھوا وأن یتر -٢
   .أن یسلمأن یتذكر ما تركھ قبل : أوال 
   .أن یسلمأن یتذكر ما تركھ بعد : ثانیا 

 ن  شرحھما  فھن  ا حالت  انأن ی  سلمف  إذا ت  ذكر م  ا ترك  ھ قب  ل  
  :بمثالین 

شخص یصلي الصبح فلما قرأ الفاتحة ف ي        : المثال األول   
ویعت  دل ث  م الركع  ة األول  ى كب  ر وس  جد ون  سي أن یرك  ع   

أكمل سجوده وقام للركعة الثانی ة وأخ ذ یق رأ الفاتح ة فلم ا              
وصل إلى مالك یوم الدین تذكر أنھ لم یركع ویعتدل فماذا    

  یفعل ؟



 ث  م یرف  ع معت  دال  ویرك  عیت  رك ق  راءة الفاتح  ة  : الج  واب 
ث م یھ وي س اجدا ث م یجل س ب ین       قائال سمع اهللا لم ن حم ده       

كع  ة الثانی  ة لیق  رأ ال  سجدتین ث  م یرج  ع ی  سجد ث  م یق  وم للر 
  .الفاتحة 

فھن  ا ال  ذي ح  صل ھ  و أن الم  صلي ت  رك ركن  ا س  اھیا ث  م    
تذكره فیجب علیھ أن یأتي بھ ف ورا ث م یكم ل م ا بق ي م ن                  
ص   التھ حت   ى إذا أكم   ل الت   شھد األخی   ر س   جد س   جدتین   

لجبر الزیادة والخلل الذي حصل ف ي       قبل السالم    استحبابا
  .صالتھ ثم یسلم وتتم صالتھ 

 شخص یصلي الصبح فلما قرأ الفاتحة ف ي     :اني  المثال الث 
الركع  ة األول  ى كب  ر وس  جد ون  سي أن یرك  ع ویعت  دل ث  م    
أكمل سجوده وقام للركعة الثانیة وأخذ یق رأ الفاتح ة حت ى            
أكملھا ثم ركع وفي ركوعھ تذكر أن ھ ل م یرك ع ف ي الم رة            

  األولى فماذا یفعل ؟
یكم  ل ركوع  ھ ویعت  دل وی  سجد ویكم  ل ص  التھ : الج واب  

یعتبر ھذا الركوع بدال عما تركھ أول م رة ، أي تتح ول       و
  .الركعة الثانیة إلى ركعة أولى ویلغو ما حصل بینھما 

فھنا ال ذي ح صل أن ھ وص ل إل ى ال ركن ال ذي ترك ھ أول                 
م  رة فعلی  ھ أن ی  أتي ب  ھ ولك  ن ت  سقط ركع  ة م  ن ركع  ات     
الصالة ، فھ و ف ي الركع ة الثانی ة فت صیر الركع ة األول ى         

كع ة كامل ة حت ى إذا أكم ل الت شھد األخی ر         ویرجع یأتي بر  
 لجبر الزیادة والخل ل ال ذي ح صل      استحباباسجد سجدتین   

  .في صالتھ ثم یسلم وتتم صالتھ 
  
  



ف  الفرق ب  ین المث  الین أن  ھ ف  ي المث  ال األول ت  ذكر قب  ل أن   
  . فحینئذ یأتي بھ فورا مثل الذي تركھیفعل 

رك  ھ وف  ي المث  ال الث  اني ت  ذكر بع  د أن أت  ى بمث  ل ال  ذي ت    
فحینئ   ذ یق   وم المفع   ول مق   ام المت   روك وت   سقط األعم   ال  

  . الزائدة التي أتى بھا ویتدارك باقي صالتھ 
  :فعلم أنھما حالتان 

 فحینئ ذ ی أتي ب ھ    أن یتذكر قبل أن یأتي بمثل الذي تركھ       -أ
  .فورا ویكمل تسلسل صالتھ 

 فحینئ ذ یق وم     أن یتذكر بعد أن ی أتي بمث ل ال ذي ترك ھ            -ب
األول وتلغ   و الزی   ادة الت   ي بینھم   ا ویكم   ل   الث   اني مق   ام  

  .تسلسل صالتھ 
صلى شخص الظھر فلما قام إل ى  ) : أ ( مثال آخر للحالة  

قرأ الفاتح ة ورك ع واعت دل وس جد ال سجدة           الركعة الثالثة   
األولى ثم ق ام للركع ة الرابع ة ناس یا ال سجدة الثانی ة فأخ ذ                

دة یقرأ الفاتحة ثم ركع وفي ركوعھ ت ذكر أن ھ ن سى ال سج             
ی  أتي بھ  ا عل  ى الف  ور أي یت  رك الرك  وع      ھ  ذا ف، الثانی  ة 

 ب ین  إن ق ام قب ل أن یجل س     ( وینزل جالسا ب ین ال سجدتین       
ثم یسجد ال سجدة الثانی ة ث م یق وم إل ى الركع ة              ) السجدتین  

الرابع  ة یق  رأ الفاتح  ة ویكم  ل ص  التھ ف  إذا أكم  ل الت  شھد     
األخی  ر اس  تحب ل  ھ أن ی  سجد س  جدتین یق  ول ف  ي األول  ى   

 ربي األعلى ثالث مرات ثم یجلس ب ین ال سجدتین    سبحان
ویقول ربي اغفر لي رب اغفر لي ث م ی سجد م رة أخ رى           
ویقول سبحان رب ي األعل ى ث الث م رات ث م یرف ع رأس ھ               

فعل م أن ھ یق ول ف ي س جود ال سھو م ا             من السجود ویسلم ،     
 ، وإذا تعم د وس لم ب دون س  جود    یقول ھ ف ي بقی ة ال  سجدات   



تھ صحیحة ألن سجود السھو    السھو فال شيء علیھ وصال    
  . مستحب ولیس واجبا 

ص لى ش خص الظھ ر فلم ا ق ام          ) : ب  ( مثال آخر للحال ة     
إل  ى الركع  ة الثالث  ة ق  رأ الفاتح  ة ورك  ع واعت  دل وس  جد       
السجدة األولى ثم قام للركعة الرابعة ناسیا ال سجدة الثانی ة     
فأخ  ذ یق  رأ الفاتح  ة ث  م رك  ع ث  م اعت  دل ث  م س  جد ال  سجدة      

س بین السجدتین ث م س جد ال سجدة الثانی ة ث م       األولى ثم جل  
 ت ذكر أن ھ ن سي    وقب ل أن ی سلم  جلس یتشھد التشھد األخیر  

ال  سجدة الثانی  ة ف  ي الركع  ة الثالث  ة ، فھ  ذا بم  ا أن  ھ ق  د أت  ى  
بمث  ل ال  ذي ترك  ھ فت  سقط ركع  ة أي یق  وم م  ن ت  شھده إل  ى  
الركع  ة الرابع  ة ویق  رأ الفاتح  ة ویرك  ع ویعت  دل وی  سجد       

ھ  ذا واج  ب علی  ھ ف  إذا أراد أن ی  سلم   م  رتین ویت  شھد ك  ل  
استحب لھ أن یسجد سجدتین ألج ل الزی ادة والخل ل ال ذي             

  .حصل في صالتھ ثم یسلم وتتم صالتھ 
فھذا ما یفعلھ في الحالتین إذا تذكر الركن الذي تركھ قب ل             
أن یسلم ، فإن تذكر الركن الذي تركھ بع د أن ی سلم فم اذا             

  یفعل ؟
   :ھنالك حالتان الجواب 

   في العرف اأن یكون الزمن بین سالمھ وتذكره قصیر -أ
 ف   ي أن یك   ون ال   زمن ب   ین س   المھ وت   ذكره     ویال    -ب

   .العرف
ص لى ش خص المغ رب ون سي أن       :  مثال الزمن القصیر    

یق  رأ الفاتح  ة ف  ي الركع  ة األول  ى وأكم  ل ص  التھ وس  لم       
 ی ستغفر اهللا ، ویق  رأ آی ة الكرس  ي ث م ت  ذكر أن ھ ل  م     وجل س 

وم ویق رأ الفاتح ة ویرك ع ویعت دل وی سجد          یقرأ الفاتحة فیق    



مرتین ثم یجلس یتشھد ویصلي على النبي صلى اهللا علیھ       
وس   لم ث   م ی   سجد س   جدتین لل   سھو اس   تحبابا وی   سلم وت   تم 

  .صالتھ 
 فإن  ھ یبن  ي عل  ى ص  التھ   ان ق  صیرمأي أن  ھ إذا ك  ان ال  ز  

وركع   ة كامل   ة ألن   ھ ال یمك   ن أن یق   رأ فی   أتي بم   ا ترك   ھ 
 ب ل ال ب د أن ی تم تسل سل ص التھ        الفاتحة ث م یجل س وی سلم      

  .ألن الترتیب ركن 
شخص صلى العشاء ركعت ین وس لم ناس یا ث م     : مثال آخر   

ین ت  ق  ام واس  تدبر القبل  ة وبع  د دقیق  ة ت  ذكر أن  ھ ص  لى اثن     
فیستقبل ویقرأ الفاتحة ویأتي بركعة ثم بركع ة ثانی ة وقب ل          

  .السالم یستحب أن یسجد سجدتین للسھو ویسلم 
یال أستأنف الصالة أي بطلت ص التھ       وإن كان الزمن طو   

  .تلك ویأتي بصالة جدیدة 
صلى ش خص المغ رب ون سي أن یق رأ الفاتح ة ف ي        : مثال

الركعة األولى وأكمل صالتھ وسلم وبعد ربع ساعة تذكر    
    .ول الفاصلطأنھ لم یقرأ الفاتحة فھذا یعید صالتھ ل

 أت ى  افتلخص أنھ إذا تذكر بعد السالم وكان الزمن ق صیر   
 بطل ت    تركھ وأكمل صالتھ ، وإن ك ان ال زمن ط ویال           بما

   .صالتھ 
  .وضابط الطول والقصر ھو العرف 

 فیرجع إلیھ وھن ا ق د   اإذا سلم ثم تذكر أنھ ترك ركن      : تنبیھ
ی سأل ال  بعض كی  ف یرج ع إل  ى ص  التھ ھ ل یكب  ر تكبی  رة    

  اإلحرام لیدخل الصالة من جدید ؟



ن  شأ ص  الة   والج  واب ال یكب  ر تكبی  رة اإلح  رام ألن  ھ ال ی    
جدیدة بل مباشرة یقوم ویدخل بالصالة ویكفي نیتھ للعودة       

  .للصالة 
 ث م س لم ث م اس تدبر القبل ة          ٢شخص صلى الع صر     : مثال  

فتذكر فھذا یعود یستقبل القبلة ویضع الیمین على ال شمال          
  ویقرأ الفاتحة ویكمل الركعتین ثم یسجد للسھو بل السالم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   .أن یترك سنة من سنن الصالة: یة الحالة الثان
  : تنقسم إلى قسمین - كما بینا سابقا -والسنة 

وھي التي ی ستحب لھ ا س جود ال سھو عن د           : األبعاض -١
تركھ   ا وھ   ي الت   شھد األول والقن   وت ف   ي ال   صبح وف   ي  

  .النصف الثاني من رمضان 
وھ  ي الت  ي ال یج  وز أن ی  سجد لھ  ا س  جود    : الھیئ  ات  -٢

  .السھو عند تركھا 
 ك  دعاء اإلس  تفتاح - ق  د تق دمت  -وھ ي أربع  ة ع شر ھیئ  ة   

  .    وتسبیحات الركوع والسجود 
  .فعلم أننا نقصد بالسنة ھنا أبعاض الصالة ال ھیئاتھا 

 ال یع  ود إلیھ  ا س  واء تركھ  ا    ھ  افأبع  اض ال  صالة إذا ترك 
  .عمدا أو نسیانا بل یجبرھا بسجدتي السھو 

كع ة الثانی ة    صلى شخص العصر فلما كان ف ي الر       : مثال  
نھض من سجوده قائم ا وت رك الت شھد األول عام دا فم اذا        

  یفعل ؟
لیس علیھ شيء ب ل یكم ل الركع ة الثالث ة والرابع ة ب شكل             
طبیع  ي ألن الت  شھد األول م  ستحب ول  یس ركن  ا ، ث  م إذا    
أراد أن ی سلم ف صالتھ ص  حیحة ولك ن األف ضل أن ی  سجد     

  .سجدتین للسھو قبل السالم 
صر فلما كان ف ي الركع ة الثانی ة         صلى شخص الع  : مثال  

نھض من س جوده قائم ا وت رك الت شھد األول ناس یا فم اذا               
  یفعل ؟

ل   یس علی   ھ ش   يء ویكم   ل ص   التھ وی   ستحب أن ی   سجد    
  .سجدتین للسھو قبل السالم 



إذا نھ ض واعت دل م ستویا ف ال یج وز            : مسألة مھمة وھنا  
أن یرج ع إل ى الت شھد األول ف إن رج ع بطل ت ص التھ إذا        

  .دا وعالما بالتحریم كان عام
صلى شخص العصر فلما كان ف ي الركع ة الثانی ة           : مثال  

نھض من سجوده قائما وت رك الت شھد األول ناس یا ث م لم ا         
نھ  ض وأراد أن یق  رأ الفاتح  ة رج  ع لیت  شھد فھ  ذا تبط  ل       
صالتھ ألنھ بنھوضھ فات التشھد األول فإذا رجع إلیھ فقد     

وكل م ن یزی د     ألنھ قد فات    زاد في صالتھ جلوس التشھد      
  . في صالتھ عامدا عالما تبطل صالتھ فعال

فإن نسي أنھ في الصالة أو كان جاھال لتح ریم الع ودة ل م              
  .تبطل صالتھ 

ھذا إذا استوى قائما فإن لم یستو جاز ل ھ أن یع ود للت شھد           
  .األول 
صلى شخص العصر فلما كان ف ي الركع ة الثانی ة           : مثال  

 وھ  و ف  ي أثن  اء  نھ  ض م  ن س  جوده وت  رك الت  شھد األول   
تذكر فلھ أن یعود للت شھد  وقبل أن یصیر معتدال     النھوض  

  .األول 
 بع د الرك وع     صلى ش خص ال صبح فت رك القن وت        : مثال  

 فھذا یكم ل ص التھ وی ستحب أن          عامدا في الركوع الثانیة  
  .یسجد سجدتین للسھو قبل السالم 

ت  رك ش  خص ت  سبیحات الرك  وع ث  م اعت  دل قائم  ا   : مث  ال 
   أن یسبح في الركوع فماذا یفعل ؟فتذكر أنھ نسي

ال یفع  ل ش  یئا ب  ل یكم  ل ص  التھ ف  إن ع  اد للرك  وع بطل  ت  
صالتھ إن كان عامدا وعالما ب التحریم ف إن ك ان ناس یا أو         

  .جاھال لتحریم العودة لم تبطل صالتھ 



وإذا أراد أن یجب  ر الت  سبیحات الت  ي تركھ  ا ف  ي الرك  وع     
وز أن ب  سجدتي ال  سھو بطل  ت ص  التھ ألن الھیئ  ة ال یج       

ی   سجد لھ   ا س   جود ال   سھو إال إذا ك   ان ناس   یا أو ج   اھال     
  . بالتحریم فال تبطل صالتھ 

إذا شك في ع دد الركع ات بن ى عل ى الیق ین وھ و         : مسألة
  .األقل 

 كع ات  ر ٣أي إذا شك ف ي ص الة الظھ ر م ثال ھ ل ص لى                
 وال ینفع ھ   ركع ات ٣ فیبني على األقل أي على أنھ ا         ٤أو  

أتي بركع  ة رابع  ة  ب أن ی  ج   فی٤غلب  ة الظ  ن أن  ھ ص  لى   
ویستحب أن یسجد سجدتین للسھو قبل السالم ألنھ یحتمل         

  .أن تكون ھذه ركعة خامسة 
 وإذا شك في ١ فیعتبرھا  ١ أم   ٢وكذلك لو شك ھل صلى      

   .٢ یعتبرھا ٣ أو ٢ وإذا شك أنھا ٢ یعتبرھا ٢ أو ٣أنھا 
صلى شخص المغرب وھو في قیام الركعة الثالث ة   : مثال  

ه ھي الركعة الثالثة أو الثانیة فیعتبرھ ا الثانی ة          شك ھل ھذ  
فیق  رأ الفاتح  ة ویرك  ع وی  سجد ویت  شھد ویق  وم للثالث  ة ث  م      

  .یسجد استحبابا قبل السالم 
وال یجوز للمصلي أن یبني على غلبة الظن مثل أن ی شك     

 ھ و اإلحتم ال األكب ر ف ال        ٤ ولك ن كونھ ا      ٤ أو   ٣في أنھا   
   .٣ أن یعتبرھا ویجبیأخذ بھ بل یطرح الشك والظن 

       عن   د ال   شك ف   ي ع   دد الركع   ات  " وھ   ذه قاع   دة فل   تحفظ 
   ."ال نأخذ بالظن وال باإلجتھاد بل بالیقین 

ھذا إذا شك وھو في الصالة أي قبل أن ی سلم أم ا إذا ش ك         
في عدد الركع ات بع د ال سالم ف ال ی ضر ألن الظ اھر أن ھ              

  .سلم بعد إتمام الصالة 



 ٣ا سلم شك ھ ل ص لى       م لمّ صلى شخص العشاء ث   : مثال  
 أي تام  ة ول  یس ٤ ف  ال یب  الي بال  شك ویعتب  ر ص  التھ ٤أو 

      ألن ما یطرأ من الشك بعد السالم ال عبرة بھعلیھ شيء 
یكث  ر ال  سوآل عم  ا إذا ح  صل خل  ل ف  ي ال  صالة     : م  سألة

یستدعي سجود السھو ثم نسى ال شخص أن ی سجد س جود            
 س جود ال سھو   السھو وسلم وبعد السالم تذكر أنھ لم ی سجد  

   فماذا یفعل ؟
یعود ویسجد سجود ال سھو ث م ی سلم         یستحب أن   : الجواب  

ب  شرط أن یك  ون الفاص  ل قل  یال زمن  ھ ف  ي    ، م  رة أخ  رى  
ع  رف الن  اس ، وب  شرط أن ال یح  صل ل  ھ بع  د ال  سالم م  ا  

  .یبطل الصالة كأن أحدث 
فعل  م أن  ھ إذا ت  ذكر بع  د ط  ول الفاص  ل ف  إن س  جود ال  سھو  

بط   ل ال   صالة ك   أن أح   دث أو  یف   وت ، وإذا ح   صل م   ا ی
  .سقطت علیھ نجاسة فإن سجود السھو یفوت أیضا 

 ال شروط فیك ون س المھ األول ال غی ا فیرج ع         وج دت فإذا  
  .بعد السجود یسلم من جدید 

ھذا إذا ترك سجود السھو ناسیا ثم تذكره بعد السالم ، أما       
إذا تعمد تركھ ث م س لم ، ث م أراد أن یرج ع وی سجد ال سھو            

  .ن سجود السھو قد فات بتعمد تركھ فال یرجع أل
ث م أراد أن    والخالصة أن من ترك س جود ال سھو ث م س لم             
  :یرجع ویسجد للسھو فیجوز ذلك بثالثة شروط 

  . ال عامدا لتركھ أن یكون ناسیا للسجود -١
  . ال بعد فاصل بعید أن یتذكر بعد فاصل قریب -٢
   یعود   ، فإن طرأ فال أن ال یطرأ علیھ ما یبطل صالتھ -٣
  



  "خالصة الباب " 
  

المصلي إما أن یترك ركنا م ن أرك ان ال صالة ، وإم ا أن              
  .یترك سنة من سننھا 

ف  إن ت  رك ركن  ا فإم  ا أن یترك  ھ عم  دا ، وإم  ا أن  یترك  ھ      
  .سھوا 

  .فإن تركھ عمدا بطلت صالتھ 
وإن ترك  ھ س  ھوا فإم  ا أن یت  ذكره قب  ل ال  سالم ، وإم  ا أن     

  .یتذكره بعد السالم 
، وإم ا أن ھ ل م    قد أتى بمثل ھ    ره قبل السالم فإما أنھ      تذكفإن  

  . یأت بمثلھ بعد 
ف   إن ك   ان ق   د أت   ى بمثل   ھ ح   ل المفع   ول مق   ام المت   روك    

  .واستدرك بركعة وسجد للسھو 
وإن كان لم یأت بمثلھ بعد ، أت ى ب ھ ف ورا وأكم ل تسل سل               

  .صالتھ وسجد للسھو 
ن وإن ت  ذكره بع  د ال  سالم فإم  ا أن یق  صر ال  زمن عرف  ا ب  ی 

السالم والتذكر ، وإما أن یطول الزمن عرف ا ب ین ال سالم              
  .والتذكر 

  .فإن قصر الزمن أتى بما تركھ فورا وسجد للسھو وسّلم 
  .وإن طال الزمن بطلت صالتھ 

والخالصة ھي أن م ن ت رك ركن ا فإن ھ یج ب أن ی أتي ب ھ            
  .وال یكفي عنھ سجود السھو 

 وإم ا أن  وإن كان المتروك س نة ، فإم ا أن یك ون بع ضا ،          
  .یكون ھیئة 



ف إن ك  ان بع  ضا ق ام س  جود ال  سھو ب دال عن  ھ س  واء ترك  ھ    
  .عمدا أو سھوا 

ف  إن ل  م یف  ت محل  ھ ج  از  وال یرج ع إلی  ھ إن ف  ات محل  ھ ،  
فإن رجع إلیھ بعد ف وات محل ھ وھ و عام د         الرجوع إلیھ ،    

 عالم ب التحریم بطل ت ص التھ ، ف إن ك ان ناس یا أو ج اھال                
  .لم تبطل صالتھ بالتحریم 

 لل  سھو ، ف إن س  جد  اوإن ك ان المت روك ھیئ  ة ال ی سجد لھ     
وھو عامد عالم بالتحریم بطلت ص التھ ، ف إن ك ان ناس یا              

  .لم تبطل صالتھ بالتحریم أو جاھال 
وم  ن ش  ك ف  ي ع  دد الركع  ات بن  ى ص  التھ عل  ى الیق  ین       

  .وجوبا وھو العدد األقل 
  .وسجود السھو مستحب ومحلھ قبل السالم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "طط توضیحي  مخ"
  "المخطط الرئیسي " 

  
  المتروك من الصالة 

  
  

  سنة                                          ركن            
  
  

  
    بعض                      ھیئة             عمد                         سھو

)                                     لم یسجد للسھو              (  )  فقطسجد للسھو(                                  )تبطل صالتھ (  
  
  

  تذكره          تذكره                                
   بعد السالم         قبل السالم                          

                
  
  

  لم یأت بمثلھتى بمثلھ                  أ        
  ) بھ فورا أتى(                )سقط وأتى بركعة (     

     وسجد للسھو                 وسجد للسھو    
  

  
  

  ل الزمناط                      قصر الزمن                                   
  )             تبطل الصالة  (                        )أتى بھ فورا (                          

    وسجد للسھو                      
  
  



  "أضواء على النص " 
  فصل 

 *ف رض ، وس نة   :  والمتروك من الصالة ثالث ة أش یاء    ( 
عن ھ س  جود ال  سھو ، ب  ل إن  *ف  الفرض ال ین  وب وھیئ ة ،  

 ، وس جد   * ، أت ى ب ھ وبن ى علی ھ         * والزمان قری ب   *ذكره
 بالفرض ، لكنھ * إلیھا بعد التلبسوالسنة ال یعود،  للسھو  

   *ی  سجد لل  سھو عنھ  ا  ، والھیئ  ة ال یع  ود إلیھ  ا بع  د تركھ  ا
، وإذا شك في عدد ما أتى بھ من         *وال یسجد للسھو عنھا     

  .الركعات بنى على الیقین وھو األقل وسجد للسھو 
  ) .وسجود السھو سنة ومحلھ قبل السالم 

.....................................................................  
أفضل ألنھ ربما لكان المراد من السنة ھنا ھو البعض ، ولو عبر بالبعض * 

  .أوھم أن الھیئة لیست من السنة 
أي ال یكفي أن یسجد لل سھو عن ھ ك أن یت رك الرك وع س اھیا ف ال یكف ي أن                   * 

    .یسجد للسھوثم یسجد للسھو بل یأتي بھ 
ھ على المتروك من األرك ان ن سیانا وس ھوا ال عم دا ألن      یفھم منھ أن كالم   * 

  .الترك عمدا یبطل الصالة 
یفھم منھ أنھ یتكلم على التذكر بعد السالم فإن كان الزمن قریبا في العرف    * 

أتى بما تركھ ، وإن ك ان ال زمن بعی دا أس تأنف ص الة جدی دة ، فھ و ل م ی تكلم               
  .ھمة على التذكر قبل السالم وھذا إخالل بمسألة م

معنى بنى علیھ أي أن یكمل ما بقي من الصالة فإذا ترك ركعة من ص الة     * 
المغ رب م ثال وق د س لم فإن ھ ی أتي بالركع ة بع د ال سالم فتك ون الركع ة مبنی ة             
وملحق ة ب الركعتین اللت ین أداھم ا قب ل ال  سالم ، بخ الف م ن ت ذكر بع د ط  ول          

  . بل یستأنف صالة جدیدة اعلیھ الزمن فإنھ ال یبني
فإذا ترك التشھد األول ووصل إلى القیام ومح ل ق راءة الفاتح ة فق د وص ل       * 

وتل  بس ب  الفرض ف  ال یع  ود لل  سنة وھ  و الت  شھد األول ، وإذا ت  رك القن  وت         
فإن ع اد  ووصل إلى السجود فقد تلبس بالفرض وال یعود للسنة وھو القنوت        
  .یم عامدا عالما بالتحریم بطلت صالتھ وال تبطل ناسیا أو جاھال بالتحر

  فإن عاد إلیھا عامدا عالما بطلت صالتھ وإذا كان ناسیا أو جاھال ال تبطل * 
  .فإن سجد عامدا عالما بطلت صالتھ وإذا كان ناسیا أو جاھال ال تبطل * 



  "مسائل عملیة " 
  

 شخص یصلي سنة الظھر القبلیة فترك السجدة الثانی ة     -١
  عامدا فھل یسجد لھا سجود السھو ؟

لع  صر فن  سي أن یرك  ع ف  ي الركع  ة    ش  خص ی  صلي ا -٢
   األولى وتذكر وھو یتشھد التشھد األخیر فماذا یفعل ؟  

 ش  خص ی  صلي المغ  رب وق  د ن  سي تكبی  رة اإلح  رام      -٣
  فماذا یفعل ؟

 شخص یصلي الصبح وفي الركعة األولى ركع وخ ر          -٤
 اإلعت دال م ن    بع د ساجدا ونسي أن یعتدل وتذكر م ا ن ساه       

  ماذا یفعل ؟ الركوع في الركعة الثانیة ف
ش  خص ی  صلي الع  شاء وق  د ن  سي أن ی  سجد ال  سجدة      -٥

الثانیة من الركعة األول ى وق ام للثانی ة یق رأ الفاتح ة وقب ل              
   أن یركع تذكر أن لم یسجد السجدة الثانیة فماذا یفعل ؟

  
.....................................................................  

ألن ن صالتھ قد بطلت بتعمد ت رك رك ن م ن أركانھ ا         أل  ینفعھ السجود   ال -١
  .الفرض ال ینوب عنھ سجود السھو 

یقوم ویأتي بركعة ویجلس ویتشھد فیھا ویسجد للسھو قبل السالم ألنھ ق د          -٢
  . ركعات ویتمم بالرابعة ٣ ركعات ٤أتى بمثل ما تركھ فتصیر الـ 

نی ة وتكبی رة اإلح رام     یعید ال صالة ألن ھ ال ی دخل العب د ف ي ال صالة إال بال           -٣
  .فھذا الركنان ال ینفع تركھما ال عمدا وال سھوا 

 بما أنھ قد أتى بمثل الذي نساه أعنى اإلعتدال فتصیر الركعة الثانیة أولى   -٤
  . قبل السالم وویأتي بركعة ثانیة ویسجد للسھ

یترك الفاتحة والركوع وین زل یجل س ب ین ال سجدتین إذا ك ان ق د ق ام م ن              -٥
 م   ن دون أن یجل   س جل   سة اس   تراحة ف   إن جل   س ل   م یح   تج األول   ىال  سجدة  

قب  ل للجل  وس ب  ین ال  سجدتین ث  م ی  سجد ویق  وم للركع  ة الثانی  ة وی  سجد لل  سھو   
  .السالم 



 ش  خص ی  صلي الع  شاء وق  د ن  سي أن ی  سجد ال  سجدة     -٦
الثانیة من الركعة األولى وقام للثانی ة یق رأ الفاتح ة ورك ع       

ت  ذكر أن ل  م ی  سجد وس جد ال  سجدتین وف  ي ال  سجدة الثانی  ة  
  السجدة الثانیة من الركعة األولى فماذا یفعل ؟

 ش  خص ی  صلي الظھ  ر وق  د ن  سي ال  سجدة الثانی  ة م  ن   -٧
جل  س یت  شھد وقب  ل  ف  ي الركع  ة الرابع  ة   وثالث  ةالركع  ة ال

  السالم تذكر السجدة الثانیة فماذا یفعل ؟
 شخص یصلي الصبح وق د ن سي الرك وع ف ي الركع ة              -٨

یری د الخ روج فت  ذكر م ا ن ساه فم  اذا     األول ى ث م س لم وق  ام    
  یفعل ؟   

 شخص یصلي الصبح وق د ن سي الرك وع ف ي الركع ة              -٩
األولى ثم سلم وجلس في موضعھ وبعد ثل ث س اعة ت ذكر        

  ما نساه فماذا یفعل ؟ 
 ش   خص ن   سي أن یت   شھد الت   شھد األول ف   ي ص   الة  -١٠

  العصر فلما بدأ یقرأ الفاتحة تذكر ما نساه فماذا یفعل ؟
  

.....................................................................  
عن ي ال سجدة الثانی ة فیق وم المفع ول مق ام       أ بما أنھ قد أتى بمثل الذي ن ساه        -٦

المتروك ویأتي بركعة ألن الركعة الثانی ة ص ارت أول ى وی سجد لل سھو قب ل               
  .السالم 

الثانی ة فیق وم المفع ول مق ام     بما أنھ قد أتى بمثل الذي ن ساه أعن ي ال سجدة           -٧
المتروك ویقوم تاركا للتشھد ویأتي بركعة كاملة ثم یت شھد م ن جدی د وی سجد      

   .للسھو قبل السالم 
 یستقبل القبلة ویقرأ الفاتحة ویركع ویسجد مرتین ویت شھد وی سجد لل سھو         -٨

  .قبل السالم أي یأتي بركعة كاملة مع التشھد األخیر ألن الفاصل قلیل زمنھ 
  . ھنا قد طال الزمن فیعید صالة الصبح -٩

  . یكمل صالتھ ویسجد للسھو قبل السالم وال یعود للتشھد األول -١٠



 ش  خص ن  سي أن یت  شھد الت  شھد األول ف  ي ص  الة      -١١ 
الظھر فلما استوى قائما تذكر التشھد األول فن زل لیت شھد           

  فما حكم صالتھ ؟
 ش   خص ن   سي أن یت   شھد الت   شھد األول ف   ي ص   الة  -١٢
ذكر نھ   ض ووص   ل ظھ  ره إل   ى الرك   وع ت    ھ  ر فلم   ا  الظ

   ؟التشھد األول فنزل لیتشھد فما حكم صالتھ
 ش  خص ن  سي أن یقن  ت ف  ي ص  الة ال  صبح فلم  ا خ  ر  -١٣

وقب  ل أن ی  ضع جبھت  ھ عل  ى األرض ت  ذكر ونھ  ض للقی  ام 
  وأخذ یقنت ثم أكمل صالتھ فھل صالتھ صحیحة ؟

 ش  خص ت  رك القن  وت عام  دا ف  ي ص  الة ال  وتر ف  ي     -١٤
  الثاني من رمضان فھل یسجد سجدتي السھو ؟النصف 

شخص نسي أن یقرأ دعاء اإلس تفتاح حت ى رك ع ث م              -١٥
ع اد م  ن ركوع ھ لیق  رأ دع  اء اإلس تفتاح والفاتح  ة ویرك  ع    

  من جدید فھل تصح صالتھ ؟ 
 ٤ شخص شك في صالة العصر ف ال ی دري أص لى      -١٦ 

   فماذا یفعل ؟ ٣أم 
  

.....................................................................  
 بما أنھ قد تلبس بالفرض فال یع ود لل سنة ولكن ھ ع اد فتبط ل ص التھ إال               -١١

   . إذا كان ناسیا لصالتھ أو جاھال بتحریم العودة 
  .أن یعود للسنة فیجلس للتشھد فیجوز  بما أنھ لم یتلبس بالفرض -١٢
  .جوز لھ أن یعود للسنة  نعم صالتھ صحیحة ألن لم یتلبس بالفرض فی-١٣
 نع  م ی  ستحب أن ی  سجد س  جدتي ال  سھو لتجب  ر ت  رك القن  وت وإن ك  ان       -١٤

  .عامدا 
   ال تصح صالتھ إال إذا كان ناسیا أو جاھال بالتحریم -١٥
  . ویسجد للسھو ٣ یبني على الیقین فیعتبرھا -١٦

   



 ولكن غل ب عل ى   ١ أم ٢ شخص شك أصلى الصبح  -١٧
   فماذا یفعل ؟٢ظنھ أنھا 

فلما سلم وأخذ یستغفر شك ھل  شخص صلى الظھر     -١٨
   فماذا یفعل ؟٤ أو ٣صلى 

 ش   خص ص   لى المغ   رب فن   سي أن یت   شھد الت   شھد   -١٩
  األول وأراد سجود السھو ولكنھ نسیھ وسلم فماذا یفعل ؟

 شخص صلى الصبح فترك القن وت عام دا ول م ی رد              -٢٠
أن ی  سجد عن  ھ س  جود ال  سھو وبع  د ال  سالم أراد أن ی  سجد 

    سھو فماذا یفعل ؟ لل
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
ال ینفعن ا ھن ا إال الیق ین فیج ب أن یعتبرھ ا واح دة       و ال عبرة بغلبة الظن      -١٧

  .ویأتي بالثانیة 
 ال عبرة بالشك بعد ال سالم وص التھ كامل ة وال ش يء علی ھ ، وال یخف ى           -١٨

   ا ت یقن أن ھ ت رك ركن ا أو ركع ة كامل ة       الحكم فیما إذا ك ان ش اكا أم ا إذ    اأن ھذ 
 ف إن ط ال اس تأنف ص الة     فال بد أن یأتي بھا بعد السالم إذا كان الفاصل قلیال    

  .جدیدة 
یع ود وی سجد لل سھو م ا دام ل م یط ل الفاص ل ول م یط رأ علی ھ م ا یبط ل              -١٩

  .صالتھ 
 ف ات محل ھ ف ال ینفع ھ أن یع ود       بما أنھ ق د تعم د ت رك س جود ال سھو فق د             -٢٠

  .ویسجد للسھو 
  
  



 "باب األوقات التي تحرم فیھا الصالة " 
  

  :خمسة أوقات تحرم فیھا صالة النافلة ھي 
   .بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس -١

فإذا صلى المسلم الصبح ال یجوز لھ بع د ذل ك أن یتط ّوع           
   .ویصلي النوافل الن ھذا الوقت قد نھي عن الصالة فیھ

   .بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح -٢
 ١٦وق د قلن  ا إن ارتف اع ال  شمس ق در رم  ح یق در بح  والي     

دقیقة أي بعد أن یطلع قرص ال شمس یح رم ال صالة لم دة      
دخل وق   ت ی    ووبع   دھا ت   زول الحرم   ة دقیق  ة تقریب   ا  ١٦

  .صالة الضحى 
 ، فق د ذكرن ا أن       عند استواء الشمس في وس ط ال سماء        -٣

ن المشرق وترتفع شیئا فشیئا حت ى ت صیر    الشمس تطلع م  
ف  ي وس  ط ال  سماء فھ  ذا ھ  و ق  ت اإلس  تواء ف  إذا مال  ت إل  ى  
جھة المغرب دخل وقت الظھر وزال وقت الحرمة فوقت 
الحرمة مقتصر على حالة كون الشمس في وس ط ال سماء      
ال قبلھا وال بع دھا وقلن ا إن معرف ة ذل ك یك ون م ن خ الل             

  .الظل كما بیناه 
صیر ال یتج  اوز الث  واني فھ  و ق  د یم  ر وال  وھ  ذا الوق  ت ق  

یشعر بھ فھو ال یسع الصالة ولك ن یمك ن أن ی سع تكبی رة           
  .اإلحرام فیحرم الدخول في الصالة في ھذا الوقت 

   .بعد صالة العصر إلى غروب الشمس -٤
ف  إذا ص  لى الم  سلم الع  صر ح  رم علی  ھ أن ی  صلي النافل  ة    

  .حتى تغرب الشمس 



 ٥ الع    صر ف    ي ال    ساعة إذا فرض    نا أن ص    الة: مث    ال 
 ف  إذا ص  لي الم  سلم الع  صر ف  ي  ٧والغ  روب ف  ي ال  ساعة 

 ح   رم علی   ھ التنف   ل لم   دة س   اعتین وإذا ص   لى ٥ال   ساعة 
  .العصر في الساعة السادسة حرم علیھ التنفل لمدة ساعة 

بمعن  ى أن الحرم  ة تابع  ة للفع  ل ول  یس للوق  ت مت  ى م  ا        
 الع  صر ل  م یج  ز أن ت  صلي بع  دھا النافل  ة حت  ى       ص  لیَت

  .ب الشمس تغر
   .عند اصفرار الشمس إلى أن تغرب -٥

وھن  ا الحرم  ة تابع  ة لل  زمن ول  یس للفع  ل ، بمعن  ى أن  ھ إذا 
 ٣٠ إلى ٢٠أصفرت الشمس وذلك قبیل الغروب بحوالي 

دقیقة تقریبا فیح رم التط ّوع إل ى أن تغ رب ال شمس وھ ذا               
  .الوقت یحرم التطوع فیھ سواء أصلى العصر أم ال 

ر عن د اص فرار ال شمس فھ ذا       شخص صلى الع ص   : مثال  
یح  رم علی  ھ التط  وع بع  د ال  صالة م  ن جھت  ین األول  ى م  ن 
جھة الفع ل وھ و كم ا بین ا ف ي النقط ة الرابع ة أن ھ بع د أن                 
یصلي المسلم أو المسلمة العصر یحرم التطوع ، والجھة          

 یح رم التط وع عن د اص فرار         ألن ھ الثانیة من جھة ال زمن      
  .الشمس إلى أن تغرب 

 دخل وق ت اإلص فرار وھ و ل م ی صل          شخص: مثال آخر   
العصر بع د فھن ا یح رم التنف ل وإن ل م ی صل الع صر ألن                

  .الحرمة ھا مرتبطة بنفس الزمن 
والخالصة أنھ عند اصفرار الشمس یحرم التط وع س واء          
صلى العصر أم ال ، أما قبل اإلصفرار فال یحرم التطوع  

  .بعد دخول وقت العصر ما دام لم یصل العصر 



 ركع ة   ٥٠ دخل وقت العصر وقام وصلى       شخص: مثال  
ثم صلى العصر فھذا ال إش كال فی ھ مادام ت تل ك النواف ل               

  .قد أدیت قبل إصفرار الشمس 
فتلخص من ذلك أنھ تحرم صالة النافلة في خمسة أوق ات       
ثالث  ة منھ  ا متعلق  ة بالزم  ان واثن  ان منھ  ا متعلق  ان بالفع  ل    

  : المتعلقة بالزمان فھي فأماأعني فعل الصالة ، 
 وقد ق در ھ ذا      بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح       -١

  . دقیقة تقریبا ١٦الوقت بـ 
 وذل  ك الوق  ت اس  تواء ال  شمس ف  ي وس  ط ال  سماء  عن  د -٢

ثواني ال ی سع ال صالة ولك ن ی سع تكبی رة اإلح رام فینھ ى              
  .عن الدخول في الصالة في ھذا الوقت 

 ٢٠ وق د ق در م ن      عند اصفرار الشمس إلى أن تغرب      -٣
  . دقیقة تقریبا ٣٠ إلى

  :وأما المتعلقة بالفعل فھي 
 بع  د أن ی  صلي ال  شخص ص  الة ال  صبح إل  ى أن تطل  ع -١

  .الشمس 
  . بعد أن یصلي العصر إلى أن تغرب الشمس -٢

ونالحظ ھنا أن من صلى العصر عند اإلص فرار ف صالة           
النافل  ة بع  د ذل  ك منھ  ي عنھ  ا ل  سببین ھ  و ال  زمن والفع  ل     

ى الغ  روب والفع  ل م  ن بع  د    ف  الزمن م  ن اإلص  فرار  إل     
  .  صالة العصر 

  
  
  
  



  "فصل في النوافل التي تستثنى " 
  

ھنال  ك نواف  ل یج  وز أن ت  ؤّدى ف  ي وق  ت الحرم  ة وھنال  ك  
نواف ل ال یج  وز أن ت  ؤدى ف  ي وق ت الحرم  ة وال  ذي یمّی  ز   

  :بینھما ھو ھذه القاعدة 
كل صالة ذات سبب متقدم أو مقارن یجوز أن ت ؤدى ف ي             

 ص  الة ل  یس لھ  ا س  بب أو لھ  ا س  بب وق  ت الحرم  ة ، وك  ل
   .متأخر فیحرم فعلھا وقت الحرمة

  :وھذا الكالم یحتاج إلى توضیح فنقول 
صالة النافلة إما أن یكون لھا س بب وإم ا أن ال یك ون لھ ا                
سبب ونعني بالسبب ھو أن یوجد نص شرعي یدعو لتلك         

  الصالة بخصوصھا ویقیدھا بوقت معین أو مناسبة معینة
ر وسنة الظھر وبقیة الرواتب ھ ي ص لوات         مثل سنة الفج  

ذات سبب ألن الرسول ص لى اهللا علی ھ وس لم دعان ا لھ ذه             
أوقاتھ  ا عن  د دخ  ول وق  ت تك  ون ال  صلوات بخ  صوصھا و

الفریضة ومثلھا صالة الوتر وال ضحى والعی د فك ل منھ ا             
ج  اء ن  ص ی  دعو لھ  ا فھ  ي ص  الة مخ  صوصة ولھ  ا وق  ت  

ال عندما یتوض أ  معین ، وقد تكون مقیدة بمناسبة معینة مث       
اإلنسان في أي وقت ی ستحب ل ھ أن ی صلي بع د الوض وء        
ركعت  ین ومث  ل تحی  ة الم  سجد ف  إذا دخ  ل الم  سلم الم  سجد     
استحب لھ أن یركع ركعت ین قب ل أن ی صلي ومث ل ص الة           
اإلس  تخارة إذا ت  ردد الم  سلم ف  ي أم  ر ول  م یع  رف وج  ھ        
المصلحة فیھ استحب لھ أن یصلي ركعتین ویستخیر ربھ         

وأما إذا أراد مسلم أن یصلي ركعتین مثال لوج ھ          وھكذا ،   
    اهللا فھذا یسمى بالنفل المطلق ألنھ لم یقید بوقت أو مناسبة



قی  دت وف  تلخص أن ال  صالة الت  ي ورد بھ  ا ت  شریع مع  ین  
والت ي ل م ی رد بھ ا        فھي صالة ذات سبب     بوقت أو مناسبة    

ت  شریع مخ  صوص ول  م تقی  د ال بوق  ت وال س  بب فت  سمى    
  .نفال مطلقا

  :إن الصالة ذات السبب تنقسم إلى ثالثة أقسام ثم 
   .ذات سبب متقدم -١
   . ذات سبب مقارن-٢
   . ذات سبب متأخر-٣

الصالة ذات السبب المتقدم وھي الت ي یتق دم س ببھا           : أوال  
      عل   ى فعلھ   ا ب   أن یك   ون ال   سبب موج   ودا قب   ل ال   صالة      

 أي األم ر ال ذي دع ى إل ى     - س ببھا  ألنمثل تحیة المسجد    
 ھو دخول المسجد وھو قبل ال صالة ب ال   -ھا من العبد    طلب

ش  ك بمعن  ى أن الم  سلم ی  دخل الم  سجد أوال فیوج  د س  بب    
الصالة فیقوم ویصلي فال سبب واق ع قب ل تكبی رة اإلح رام             
ومث  ل س  نة الوض  وء ف  سبب ھ  ذه ال  صالة ھ  و الوض  وء       

  .وواضح أن الوضوء الذي ھو السبب یقع قبل الصالة 
رن وھ  ي الت  ي یقت  رن س  ببھا م  ع ذات ال  سبب المق  ا: ثانی  ا 
 ، مثل صالة الكسوف ف إن س ببھا ھ و تغّی ر ال شمس               فعلھا

والم  سلم ی  صلي م   ع تغّی  ر ال  شمس ف   ي ال  سماء فیقت   رن      
السبب مع الصالة ، ومثل صالة خسوف القمر فإن سببھا     
ھو تغّیر القمر والمسلم یصلي مع تغیر القم ر ف ي ال سماء         

ة اإلست سقاء ف إن   فیقترن السبب مع الصالة  ، ومث ل ص ال   
 والمسلم یقوم  انقطاعھسببھا ھو الحاجة إلى المطر بسبب       

یصلي مع انحباس المطر ووجود الحاج ة فیقت رن ال سبب           
  .مع الصالة 



ذات السبب المتأخر وھ ي الت ي یت أخر س ببھا عل ى             : ثالثا  
 ، مث ل ص الة اإلس تخارة ف إن س ببھا ھ و اإلس تخارة               فعلھا

لم  سلم یق  وم أوال ی  صلي   وال  دعاء الواق  ع بع  د ال  صالة فا   
اللھ  م إن  ي  : ركعت  ین ث  م بع  د ال  سالم ی  ستخیر رب  ھ ق  ائال     

فالسبب یقع بعد ال صالة فھ و مت أخر    .... أستخیرك بعلمك  
عنھا ، ومثل ركعتي اإلحرام فالمسلم إذا أراد الحج صلى    
ركعت  ین أوال ث  م أح  رم ب  الحج فال  سبب ھ  و اإلح  رام وھ  و  

مث ل ص الة ال سفر      واقع بعد الصالة فھ و مت أخر عنھ ا ، و          
فالمسلم إذا أراد أن یسافر اس تحب ل ھ أن ی صلي ركعت ین              

  .ثم بعد ذلك یخرج مسافرا 
فالصالة ذات السبب المتقدم والمق ارن ال تح رم ف ي وق ت        
النھ  ي بخ  الف ذات ال  سبب المت  أخر أو الت  ي ال س  بب لھ  ا  

   .كأن یأتي بركعتین لوجھ اهللا تطوعا
 ص الة ال صبح     دخل شخص المسجد بعد أن ص لى      : مثال  

  وقبل طلوع الشمس بقلیل فیستحب لھ أن یصلي ركعتین 
خسفت الشمس بع د اص فرار ال شمس فی ستحب أن        : مثال  

  .یصلي المسلم صالة الكسوف وال عبرة بوقت النھي 
عند اصفرار الشمس قبل الغ روب أراد الم سلم أن    : مثال  

ی  صلي ص  الة اإلس  تخارة فھ  ذا مح  رم علی  ھ ألن ص  الة       
 یرتكب النھ ي أوال  ألنھببھا متأخر عن فعلھا اإلستخارة س 

   .بصالتھ ركعتین في وقت النھي ثم یستخیر ربھ
توضأ مسلم فأراد أن یصلي ركعتین سنة الوضوء    : مثال  

فواف  ق ص  التھ وق  ت اس  تواء ال  شمس ف  ال إش  كال ألنھ  ا        
  .صالة ذات سبب متقدم 

  



  "تنبیھ " 
  

  : ثالثة ھي لَم لْم تختصروا فتعدوا األوقات: إن قال قائل 
  .بعد صالة الصبح حتى ترتفع قدر رمح  

  .عند استواء الشمس حتى تزول 
  .بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس 

فتك  ون النقط  ة األول  ى والثانی  ة واح  دة ، وتك  ون النقط  ة      
  الرابعة والخامسة واحدة ؟ 

  ستفوت فائدة مھمة وھي أن النھي ینقسم إلى قسمین : قلنا 
ل وی  شمل بع  د ص  الة ال  صبح ، وبع  د   متعل  ق بالفع   : أوال 

  .صالة العصر 
متعل  ق ب  الزمن وی  شمل وق  ت طل  وع ال  شمس إل  ى    : ثانی  ا 

ارتفاعھا قدر رمح ، ووقت اصفرار الشمس إلى غروبھا        
  .ووقت استواء الشمس إلى زوالھا 

  ) بعد صالة الصبح حتى ترتفع قدر رمح : (فقولك 
أن ت  صلى األول ع  ن فع  ل النافل  ة بع  د : ھن  ا یوج  د نھی  ان 

  . الصبح 
وھ  ذا ال یب  دأ بوق  ت مع  ین ب  ل مت  ى م  ا أردت أن ت  صلي     
الصبح أداءا نھي عن الصالة بعدھا وی ستمر النھ ي حت ى            

  .ترتفع قدر رمح 
النھ  ي الث  اني م  رتبط بوق  ت مح  دد ال عالق  ة ل  ھ ب  صالتك   
للصبح یبدأ من طلوع الشمس ویستمر النھي حت ى ترتف ع            

  .قدر رمح 
  
  



 وال شروق   ٥ الصبح في الساعة     لنفرض أن صالة  : مثال  
 ٧٫١٦ وارتفاعھ  ا ق  در رم  ح ف  ي ال  ساعة   ٧ف  ي ال  ساعة  

  .دقیقة 
   ٥٫٥ف إذا ص لى الم سلم ال صبح ف ورا وأتمھ ا ف ي ال  ساعة        

 ولك  ن م  ن ال  ساعة             ٧٫١٦حرم  ت ال  صالة إل  ى ال  ساعة    
 الحرم   ة ب   سبب الفع   ل أي ص   الة    ٧ إل   ى ال   ساعة  ٥٫٥

 ٧٫١٦ى ال   ساعة  إل   ٧ال   صبح ، والحرم   ة م   ن ال   ساعة 
  .        األول الفعل ، والثاني الوقت : الحرمة لسببین 

  .ومثل ھذا یقال على فعل النافلة بعد صالة العصر 
 والغروب  ٣لنفرض أن صالة العصر في الساعة       : مثال  

   دقیقة ٤٫٤٠ واصفرار الشمس في الساعة ٥في الساعة 
ساعة  وأتمھا في ال٤فإذا صلى المسلم العصر في الساعة 

   .٤ إلى الساعة ٣ ، فھنا یجوز النافلة من الساعة ٤،١٠
 ولك  ن ٥ إل  ى ال  ساعة  ٤،١٠وتح  رم النافل  ة م  ن ال  ساعة   

 ٤٫٤٠ إل  ى ال  ساعة  ٤٫١٠م  ن ال  ساعة  : نف  ّصل فنق  ول  
النافلة محرم ة ب سبب الفع ل أعن ي ص الة الع صر ، وم ن            

:  النافل   ة محرم   ة ل   سببین٥ إل   ى ال   ساعة ٤٫٤٠ال   ساعة 
  . والثاني الوقت األول الفعل ،

 النقطة األولى والثانی ة یوج د       ھ في فتلخص من ذلك كلھ أن    
  .اشتراك في فترة معینة بین الفعل والوقت 

وك  ذلك ف  ي النقط  ة الرابع  ة والخام  سة ، أم  ا ف  ي النقط  ة     
  . الثالثة فھي خالصة للزمن 

  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

  :خمسة أوقات تحرم الصالة فیھا وھي 
  . حتى ترتفع الشمس قدر رمح بعد صالة الصبح -١
بع  د طل  وع ال  شمس حت  ى ترتف  ع ق  در رم  ح ، وذل  ك        -٢

  . دقیقة بعد طلوع الشمس ١٦بحوالي 
 عن  د اس  تواء ال  شمس ف  ي وس  ط ال  سماء ، وذل  ك قبی  ل   -٣

  .أذان الظھر بثوان 
  . بعد صالة العصر إلى غروب الشمس -٤
  . بعد اصفرار الشمس إلى غروبھا -٥

بعة النھي فیھما تابع للفعل ، والبقی ة        والنقطة األولى والرا  
  .النھي فیھا تابع للزمن 

وی  ستثنى م  ن األوق  ات الخم  سة الماض  یة ك  ل ص  الة ذات  
س بب متق  دم عل ى فعلھ  ا أو مق  ارن لفعلھ ا فیج  وز ال  صالة    

  .بوقت النھي بدون حرمة وال كراھة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مخططات توضیحیة " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  النوافل 

  
  

  وقعت في وقت النھي                          لم تقع في وقت النھي            
  )تجوز (                                        

  
                       

مسعند اصفرار الش)   ( بعد صالة العصر)   ( عند اإلستواء )   ( بعد طلوع الشمس )     ( بعد صالة الصبح (    
  إلى ارتفاع الشمس      إلى ارتفاعھا قدر رمح        إلى الزوال    إلى غروب الشمس       إلى غروب الشمس      

  قدر رمح    
  
  

  
  

     لیس لھا سبب                             لھا سبب  
  )                                          تحرم ( 
  

  
  متقدم                     مقارن                   متأخر               
  )تحرم (             )تجوز (              )تجوز               ( 

  
  

  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
* إال ص الة لھ ا س بب        * وخمسة أوقات ال ی صلى فیھ ا        ( 

، وعن د طلوعھ ا   * بعد صالة ال صبح حت ى تطل ع ال شمس         
، وإذا اس  توت حت   ى  * تف  ع ق  در رم  ح   حت  ى تتكام  ل وتر  

بع  د ص  الة الع  صر حت  ى تغ  رب ال  شمس ، عن  د  * ت  زول 
  ) .حتى یتكامل غروبھا * الغروب

  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
 ال الكراھة ، وال تنعقد الصالة أصال فھو یأثم وال تصح حرمةعلى وجھ ال* 

  .صالتھ 
متق  دم أو مق  ارن ، أم  ا م  ا ال س  بب لھ  ا أو لھ  ا س  بب مت  أخر فتبق  ى عل  ى        * 

  .الحرمة وال تستثنى 
أي وترتفع قدر رمح ، ألن الكراھة م ن جھ ة الفع ل ت ستمر إل ى اإلرتف اع             * 

ولكن إنما قال حتى تطلع ال شمس ألن ھ ذا ھ و وق ت ال صبح ، وبع ده ت صیر            
  .  الصالة قضاءا 

  . دقیقة ١٦وقدر بـ * 
  .لك عند صالة الظھر وذ* 
  .أي عند قرب الغروب وھو وقت اإلصفرار * 
  

  



  "مسائل عملیة " 
  

 دخ  ل وق  ت ص  الة ال  صبح ف  صلى ال  شخص ال  صبح      -١
  وأراد بعده أن یتنفل لوجھ اهللا فھل یجوز ذلك ؟

 دخ ل وق  ت ال  صبح ف  صلى ال صبح ث  م أح  دث وتوض  أ   -٢
  وأراد أن یصلي سنة الوضوء فھل یجوز ذلك ؟ 

صالة الصبح فصلى شخص الصبح وف ور   دخل وقت  -٣
طل   وع ال   شمس أراد أن ی   صلي ص   الة اإلس   تخارة فھ   ل  

  یجوز ذلك ؟
 عند استواء الشمس في الظھیرة صلى ال شخص نافل ة         -٤

  لوجھ اهللا فھل یجوز ذلك ؟
 دخل وقت العصر فصلى س نة الع صر القبلی ة ث م قب ل         -٥

صالة العصر صلى ركعتین إض افتین ی ستخیر بھم ا رب ھ       
  وز ذلك ؟فھل یج

 دخل وقت العصر فصلى فرض العصر ث م ت ذكر أن ھ          -٦
  لم یصل سنة الظھر البعدیة فھل یجوز ذلك ؟

.....................................................................  
   .  ال یجوز ذلك وال تنعقد صالتھ ألن ھذا الوقت یحرم التطوع فیھ -١
  .وء ذات سبب متقدم فتستثنى من الحرمة نعم یجوز ذلك ألن سنة الوض -٢
 ال یجوز ألن الصالة تحرم عن د طل وع ال شمس إل ى ارتفاعھ ا ق در رم ح                  -٣

   .وصالة اإلستخارة ذات سبب متأخر فال تستثنى 
  . ال یجوز ألن ھذا الوقت قد نھي عن التطوع فیھ -٤
ار  نعم یجوز ذلك ألن وقت النھي ال یبدأ إال بعد ص الة الع صر أو اص فر    -٥

  .الشمس وبما أنھ لم یصل العصر ولم تصفر الشمس بعد فیجوز أن یستخیر 
یج وز أن  والنواف ل   نعم یجوز ذلك ألنھا صالة ذات س بب متق دم فت ستثنى     -٦

   . تقضى
  



 دخ ل وق ت الع صر فل م ی صل الع صر حت ى اص  فرت        -٧
  الشمس فھل یجوز أن یصلي بعد صالة النوافل ؟

س فھ ل یج وز أن       دخل وقت اإلصفرار وكسفت ال شم      -٨
  یصلي صالة الكسوف ؟

 أراد شخص أن یسافر فأراد أن یصلي سنة السفر قبل -٩
   دقائق فھل یجوز ذلك ؟١٠الغروب بـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
 ال یج   وز التنف   ل المطل   ق ل   سببین فع   ل ص   الة الع   صر ودخ   ول وق   ت      -٧

  .اإلصفرار 
  . نعم یجوز ألن صالة الكسوف ذات سبب مقارن فتستثنى -٨
 ال یج  وز ألن ص  الة ال  سفر ذات س  بب مت  أخر وق  د دخ  ل وق  ت اص  فرار    -٩

  .الشمس فتحرم الصالة في ھذا الوقت إال صالة ذات سبب متقدم أو مقارن 
    
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب صالة الجماعة " 
  

  . على الرجال األحرار فرض كفایة : صالة الجماعة
ھ  و ال  ذي إذا أقام  ھ ال  بعض س  قط اإلث  م : وف  رض الكفای  ة 

   .عن الجمیع ، وإذا تركھ الكل أثموا جمیعا
مث ل ص الة الجن  ازة ف إذا م  ات م سلم وج  ب ال صالة علی  ھ      

اإلثم عن المسلمین وإذا لم فإذا صلى علیھ البعض ، سقط       
  .یصل علیھ أحد أثم كل من یعلم بموتھ ولم یصل علیھ 

أما ف رض الع ین فھ و واج ب عل ى ك ل واح د كال صلوات             
  .فال یكفي أن الناس كلھم یصلون وأنت ال تصليالخمس 

ومعنى ك ون ص الة الجماع ة ف رض كفای ة ھ و أن القری ة          
قری  ة فیھ  ا م  سجد واح  د ی  صلي ب  ھ أھ  ل الال صغیرة یكف  ي  

ف  إذا ص  لى ال  بعض س  قط اإلث  م ع  ن جمی  ع أھ  ل القری  ة        
وتصیر الجماعة سنة مؤكدة للبقیة فیستحب لھم الحضور        
لنی  ل األج  ر ألن ص  الة الجماع  ة أكث  ر أج  را م  ن ص  الة     

  .الفرد وكلما كثرت الجماعة كان أحب إلى اهللا 
ھ  ذا ف  ي القری  ة ال  صغیرة وأم  ا ف  ي القری  ة الكبی  رة وف  ي     

 جدام س  واح د ب ل ال ب د م ن وج ود      المدن فال یكفي م سجد   
 بحی ث تظھ ر ھ ذه ال شعیرة م ن ش عائر        أم اكن متع ددة   في  

فل و فرض نا أن الن اس       اإلسالم أعن ي ال صالة ف ي جماع ة          
 ال یصلون الجماعة وی صلونھا ف ي البی وت حت ى ل و              كلھم

صلوھا جماع ة ف ال ی سقط اإلث م ع ن الرج ال ألن إقامتھ ا                
ھر ھذه الشعیرة في البیوت لیس ظاھرا ونحن نرید أن تظ  

وتبرز وال یح صل ذل ك إال ب أن تك ون أم ام الن اس بحی ث              
  .من یرید أن یلتحق بھم یدخل معھم بال إشكال 



ألن الن   ساء ال تج   ب  " عل   ى الرج   ال األح   رار  " وقلن   ا 
علیھن صالة الجماعة وكذا العبید ألنھم مشغولون بخدم ة   

  .أسیادھم 
 الع دد ك ان   وأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم ، وكلم ا كث ر         

  .أفضل 
صلى رجل بزوجت ھ أو بابن ھ ف ي البی ت فالجماع ة          : مثال  

  .صحیحة ولھم أجر الجماعة 
م اإلم   ام الت   سلیمة وی   درك الم   أموم الجماع   ة م   ا ل   م ی   سّل

   .األولى
وھ م  دخ ل ش خص الم سجد والجماع ة ف ي آخرھ ا             : مثال  

فكبر الشخص تكبیرة اإلحرام    جالسون في التشھد األخیر     
 اإلمام ، فھذا قد أدرك فضیلة الجماع ة ألن ھ      سلممباشرة  و

دخ  ل ف  ي الجماع  ة قب  ل أن ی  سلم اإلم  ام حت  ى إذا ل  م یقع  د  
  .معھم في التشھد األخیر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "في أعذار ترك الجماعة فصل " 
  

قلنا إن الجماعة فرض عل ى الكفای ة عل ى الرج ال إال أن ھ         
ھنال  ك أع  ذار ت  سقط الفرض  یة وللرج  ل حینھ  ا أن یت  رك     

  :جماعة وھي ال
، فال یشترط أن یكون المطر قوی ا  ل ثوبھ   ل ب إنالمطر   -١

جدا بل ما دام یبل الث وب فھ و ع ذر ب شرط أن ال یج د م ا                
یقی  ھ المط  ر كالمظل  ة أو تك  ون ھنال  ك س  قیفة ف  ي طریق  ھ    

  .للمسجد 
  . بحیث یخشى أن یسقط فیھ أو تتلوث ثیابھ الوحل -٢

وكان الذاھب أمطرت السماء وتركت وحال وطینا    : مثال  
للمسجد إما أن ی سقط ف ي الط ین أو تتل وث ثیاب ھ وال یج د                 

  .طریقا آخر فلھ ترك الذھاب للمسجد 
  . إذا كانا شدیدین الحر والبرد -٣
أن یح  صل ل  ھ م  شقة إذا ذھ  ب : ، وض  ابطھ الم  رض  -٤

  .مثل مشقة المشي تحت المطر 
فعلم أننا ال ن شترط أن یك ون الم رض قوی ا ج دا بحی ث ال          

ع أن یقف على رجلیھ فی صلي قاع دا ، ب ل إذا ك ان            یستطی
  في ذھابھ مشقة وتعب جاز لھ أن یترك الذھاب للجماعة 

ك  ان ال  شخص عن  ده أنفل  ونزا ویحت  اج للراح  ة فل  ھ : مث  ال 
  .ترك الجماعة 

   .  الخوف على نفسھ أو عرضھ أو مالھ -٥
كان في الطریق للمسجد عدو یت ربص ب ك فیج وز          : مثال  

  .  ماعة في المسجد لك أن تترك الج
         



  " فصل في شروط الجماعة "
  

  :یشترط لصحة الجماعة شروط ھي 
ومعناھ   ا أن ین   وي الم   أموم اإلقت   داء    : نی   ة اإلقت   داء  -١

  .، فینوي مع تكبیرة اإلحرام مقتدیا أو مأموما باإلمام 
كبر اإلمام لصالة الصبح فیكب ر الم أموم ناوی ا ف ي     : مثال  

  . مقتدیا  نویت أصلي فرض الصبح قلبھ أثناء التكبیر
فإذا لم ینو المأموم ھ ذه النی ة ل م تح صل ل ھ الجماع ة وإذا         
بقي مع اإلمام یتابعھ في أفعالھ فیركع ویسجد ویق وم مع ھ            

ألنھ قد ربط صالتھ ب صالة ش خص آخ ر    بطلت صالتھ ،   
   .بال رابط وھو نیة اإلقتداء

ة ق  ھ نی  ھ  ذا بالن  سبة للم  أموم أم  ا اإلم  ام ف  ال ی  شترط ف  ي ح
اإلمامة بل ھي مستحبة في حقھ ، ولكن ال تحصل لإلم ام          
فضیلة الجماعة بدون النیة ألنھ لیس للمرء من الثواب إال 

  .ما نواه 
صلى شخصان جماعة فنوى المأموم مقتدیا ، ول م         : مثال  

ین  و اإلم  ام إمام  ا ، فیح  صل أج  ر الجماع  ة للم  أموم وال      
إلم   ام یح   صل أج   ر الجماع   ة لإلم   ام ، ولك   ن ص   الة ا     

وھ ذا ھ و الف رق الم أموم ص التھ باطل ة ب دون         صحیحة ،   
   .نیة اإلقتداء ، واإلمام صالتھ صحیحة بدون نیة اإلمامة

  
  
  
  
  



   .أن ال یقتدي رجل بامرأة -٢
صلت امرأة في بیتھا فجاء ابنھا من خلفھا واقت دى      : مثال  

بھ   ا ف   ال ت   صح الجماع   ة وتك   ون ص   الة الرج   ل باطل   ة   
  .وصالة المرأة صحیحة 

فإن عكس األمر فاقتدت امرأة برج ل فالجماع ة ص حیحة         
  .وتقف المرأة خلفھ 

ویجوز أن یقتدي الح ر بالعب د ، وب العكس أي یقت دي عب د        
  .بحر 
ص لى العب  د إمام ا وس یده الح  ر مأموم ا فالجماع  ة     : مث ال  

  .صحیحة 
ویجوز أن یقتدي الرج ل بال صبي الممی ز ، وب العكس أي             

  .یقتدي الصبي الممیز بالرجل 
ف  إذا بل  غ  غالب  ا  س  نین ٧وق  د ق  دمنا أن س  ن التمیی  ز ھ  و     

یطل ب  ا السن وص ار یعق ل الخط اب ویفھ م م ا          الصبي ھذ 
من  ھ ویعل  م كیفی  ة ال  صالة ج  از أن یك  ون إمام  ا والرج  ل     

  .الكبیر مأموما والجماعة صحیحة 
أما الصبي غیر الممیز بأن ك ان طف ال فھ ذا ال یعق ل ش یئا           

فم  ن اقت  دى ب  ھ لغی  ره   وال إمامت  ھ لنف  سھال ت  صح ص  التھ
ألن م  ن ش  روط ص  حة ال  صالة أن یك  ون ف  صالتھ باطل  ة 

  .مصلي إما بالغا أو ممیزا ال
  
  
  
  
  



   .أن ال یقتدي قارئ بأمّي -٣
ھو من یحسن ق راءة الفاتح ة ب صورة ص حیحة             :والقارئ

  .ولو كان ال یقرأ وال یكتب 
ھ   و م   ن ال یح   سن ق   راءة الفاتح   ة ب   صورة       : واألم   ّي

ف  ي ان حاص  ال عل  ى ش  ھادة ال  دكتوراه ص  حیحة ، ول  و ك  
  .الفقھ 

    فھ  و أم  يّ  م  ثال فم  ن ال یراع  ي الت  شدیدات ف  ي الفاتح  ة     
  .اك نعبد ، وھي إّیاك نعبد كأن یقرأ إَی

 ك أن یق رأ ص راط       ومن یبدل حرفا مكان حرف فھ و أم يّ        
   الین ظ   ال   زین وھ   ي ص   راط ال   ذین ، وك   أن یق   رأ وال ال  

س بقل ب ھ ذا الح رف    ، وق د ابتل ي الن ا   وھي وال ال ضالین   
    .واهللا المستعان 

اقت  دى م  ن یح  سن ق  راءة الفاتح  ة بم  ن ال یح  سنھا   : مث  ال 
فالجماع   ة غی   ر ص   حیحة ، والم   أموم أي ال   ذي یح   سن    

 ف إن ك ان     القراءة صالتھ باطلة ، وأما اإلم ام وھ و األم يّ          
یمكنھ التعلم ولم یتعلم فصالتھ باطلة إلخالل ھ ب ركن وھ و           

  قصرا في التعلم فصالتھ صحیحة الفاتحة ، وإن لم یكن م
ك  ان ال  شخص ال ی  ستطیع أن یلف  ظ ال  ضاد وإنم  ا    : مث  ال 

یلفظھا ظاءا ، فذھب یتعلم عند أھل ال تالوة وبق ي یت درب      
فترة وبذل جھده ولكن كان استیعابھ قل یال فل م ی نجح فھ ذا               

  .معذور ، ولكن ال یتقدم إماما على شخص قارئ 
  
  
  



 ، وھ ذا واض ح ك أن        إمام ھ أن یعلم الم أموم بانتق االت        -٤
أو ی سمع ص وت     ،  یرى إمامھ أو ی رى بع ض الم أمومین          

یكب  ر اإلم  ام أو ص  وت م  ن یبل  غ عن  ھ لك  ي یع  رف مت  ى     
  .یركع ومتى یسجد ومتى یقوم ومتى 
ال یراه وال یرى أح د م ن   صلى شخص خلف إمام   : مثال  

المصلین وال یسمع صوتھ وال صوت م ن یبل غ عن ھ فھ ذا        
   .صالتھ غیر صحیحة 

ویؤخ  ذ م  ن ھ  ذا ال  شرط أن األعم  ى األص  م أي ال  ذي ال    
یرى وال یسمع ال یصح أن یصلي جماعة ألن ھ ال طریق ة            
لعلمھ بانتقاالت اإلمام اللھم إال إذا كان أحد بجنبھ یحسسھ           
بی  ده لك  ي یكب  ر تكبی  رة اإلح  رام أو یرك  ع أو ی  سجد م  ع       

   .اإلمام فحینئذ تصح صالتھ ألنھ علم بانتقاالت اإلمام 
 ھ ص  لى ھ  ذا األعم  ى األص  م إمام  ا ف  ال إش  كال ألن        ف  إذا

  .یستطیع أن یقرأ والناس تسمعھ وتقتدي بھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   .كانفي المأن ال یتقدم المأموم على اإلمام  -٥
 أن المأموم إذا وق ف بجن ب اإلم ام ف ال یج وز        ومعنى ذلك 

      .  اإلمام قدم المأموم على عقب قدمأن یتقدم عقب 
 ب   دایتھا األص   ابع  ق   دمفال،  ر الق   دمھ   و م   ؤخ : والعق   ب 

فإذا تقدم المأموم بعقبھ على عقب اإلمام        وآخرھا العقب ،  
  .ال تنعقد أصال  مفالجماعة غیر صحیحة وصالة المأمو

ص  لى اثن  ان جماع  ة فوق ف الم  أموم بجن  ب اإلم  ام  : مث ال  
وكانت قدمھ طویل ة وق دم اإلم ام ق صیرة فتق دمت رؤوس             

س أص  ابع اإلم  ام ولك  ن   أص  ابع ق  دم الم  أموم عل  ى رؤو   
عق  ب الم  أموم مت  أخر ع  ن عق  ب اإلم  ام فھن  ا الجماع   ة        
صحیحة ، ألن العبرة لیست برؤوس األصابع بل بالعق ب    
متى تأخر عقب المأموم عن عقب اإلمام صحت الجماعة      
ومتى تقدم عقب المأموم على عقب اإلمام لم تنعقد ص الة           
 الم  أموم أي ھ  و ل  یس ف  ي ص  الة أص  ال ، ھ  ذا إذا تق   دم       

بالعق  ب م  ن ابت  داء تكبی  رة اإلح  رام ، أم  ا إذا ت  أخر عق  ب   
الم  أموم ف  ي تكبی  رة اإلح  رام ث  م تق  دم علی  ھ بع  د ذل  ك ك  أن 
تق  دم عقب  ھ أثن  اء ق  راءة الفاتح  ة أو الرك  وع فحینئ  ذ تبط  ل   
  صالة المأموم ، وصالة اإلمام صحیحة ال یضرھا شيء 

ومن ھنا ینبغي للمأموم أن ینتبھ بحیث یتأخر بمسافة ع ن           
تح  رك أثن  اء ال  صالة فیتق  دم    مام  ھ ألن الم  صلي ع  ادة ی  أ

  ویتأخر فربما تقدم أثناء الصالة على إمامھ فتبطل صالتھ  
  
  
  
  



  . في مكان واحد  اإلمام والمأمومأن یجتمع -٦
وھنا أربع ح االت إلجتم اع الم أموم م ع اإلم ام ف ي مك ان          

  :واحد 
  . في المسجد  اإلمام والمأمومأن یكون -أ

   . خارج المسجداإلمام والمأموم أن یكون -ب
  .اإلمام في المسجد والمأموم خارج المسجد أن یكون  -ج
  . المسجدداخل المسجد واإلمام خارج مامأن یكون اإل -د 

أن یك  ون اإلم  ام والم  أموم ف  ي الم  سجد      : الحال  ة األول  ى 
وفي ھذه الحالة في أي موضع اقتدى فیھ الم أموم باإلم ام          

م الم أموم یعل م بانتق االت اإلم ام         فم ا دا  ،   صحت الجماع ة  
  .ولم یتقدم علیھ صحت الصالة 

والم  سجد ف  ارغ ال أح  د فی  ھ   دخ  ل اثن  ان الم  سجد  : مث  ال 
ف  صلى أح  دھما إمام  ا عن  د المح  راب واآلخ  ر ف  ي نھای  ة     

مھم ا  المسجد وكان المسجد كبیرا ج دا فال صالة ص حیحة     
بع  دت الم  سافة بینھم  ا م  ا دام یعل  م بانتق  االت إمام  ھ ب  أي     

  .یلة وس
ص   لى جم   ع ف   ي الم   سجد ووق   ف اإلم   ام عن   د      : مث   ال 

المح  راب وال  صف األول خلف  ھ مباش  رة وال  صف الث  اني   
یصلون خارج الحرم في ساحة المسجد فالصالة صحیحة 

   .یعلمون بانتقاالت اإلمام ما داموا
ص  لى اإلم  ام ف  ي الم  سجد وص  لى الم  أموم ف  ي        : مث  ال  

ام یعل   م الط   ابق الث   اني للم   سجد فال   صالة ص   حیحة م   ا د
   .وال یتقدم علیھ  بانتقاالت اإلمام



ص  لى و، من  ارة الم  سجد أعل  ى ص  لى اإلم  ام ف  ي  : مث  ال 
الم  سجد وی  سمع ص  وتھ م  ن   تح  ت الم  أموم ف  ي س  رداب  

  .فصالتھ صحیحة مكبرات الصوتیة خالل ال
      فالخالص    ة ف    ي أي موض    ع وق    ف الم    أموم واإلم    ام      

سافة داخل المسجد صحت الجماعة مھم ا كان ت الم          وھما  
ویعل  م بعی  دة بینھم  ا م  ا دام الم  أموم ال یتق  دم عل  ى اإلم  ام    

ألن المسجد كلھ موضع للجماع ة ، وك ل         بحركاتھ لیتابعھ   
     .ما ھو داخل سیاج وحدود المسجد یعتبر من المسجد

فعلم من ھذا الشرط أن وجود الجدران واألبنی ة والغ رف           
شاھد یالتي تحول بین اإلمام والمأموم ال تضر حتى لو لم    

المأموم اإلمام حت ى ل و ك ان أح دھما ف ي األعل ى واآلخ ر            
ب   أن ك   ان ومھم   ا بع   دت الم   سافة بینھم   ا  ف   ي األس   فل ، 

فم ا دام الم سجد یجمعھم ا فالجماع ة     المسجد كبی را ج دا ،     
  .صحیحة 

ولكن األفضل ھ و أن یق ف الم أموم ق رب اإلم ام ویت أخر                
ق ب  واح دا ت أخر بعقب ھ ع ن ع        الم أموم    فإذا كان    قلیال عنھ 

  .وإذا كانا اثنین فأكثر یقفون خلفھ مباشرة قلیال إمامھ 
  
  
  
  
  
  
  
  



خ  ارج كالھم  ا أن یك  ون اإلم ام والم  أموم  : الحال ة الثانی  ة  
  .المسجد 

وفي ھذه الحالة یج ب أن یك ون الم أموم قریب ا م ن اإلم ام          
  وأن ال یكون ھنالك مانع من رؤیة اإلمام والوصول إلیھ

  : فنقول وھذا الكالم یحتاج إلى توضیح
متى ما صلى اإلمام والمأموم خارج المسجد فیج ب ت وفر    

  :شروط لكي تصح ھذه الجماعة وھي 
 ذراع  ٣٠٠یكون المأموم قریبا من اإلم ام بم سافة          أن -١

 مت  ر ١٤٤ = ٤٨ * ٣٠٠ س  م ، ٤٨= ، وال  ذراع تقریب  ا 
وقلنا تقریبا ألنھ لیس ھذا المقدار بالتحدید ، فیغتف ر زی ادة    

  . متر  ١٤٤لـ  أذرع فوق ا٣
صلى اثنان جماع ة ف ي ال صحراء فوق ف الم أموم            : مثال  

   متر فھل تصح الجماعة ؟١٠٠خلف اإلمام بمقدار 
  .نعم تصح ألن المأموم قریب من اإلمام : والجواب 

صلى اثنان جماع ة ف ي ال صحراء فوق ف الم أموم            : مثال  
 مت را ف ال ت صح الجماع ة ، وإذا ل م ت صح       ١٦٠علي بع د    

 یجوز للشخص أن ی ربط ص التھ ب ذلك اإلم ام       الجماعة ال 
  .وإال بطلت صالتھ 

أن ال یك  ون ھنال  ك حائ  ل وم  انع یمن  ع رؤی  ة الم  أموم    -٢
  . مامھإل

كالمثال السابق فالمأموم ی رى إمام ھ ال ذي ف ي ال صحراء             
  .وال یوجد حاجز كالجدار أو غیره یمنع الرؤیة 

 أشخاص جماعة ف ي البی ت فوق ف اإلم ام           ٤صلى  : مثال  
 غرفة ووقف المأمومون في غرفة أخرى یحول بینھم         في



الج  دار ف  ال یرون  ھ ف  ال ت  صح ص  التھم حت  ى ل  و س  معوا     
  .صوتھ وعلموا بانتقاالتھ ألنھ یشترط ھنا رؤیة اإلمام 

صلى اثنان جماعة في غرفة واسعة فوق ف اإلم ام      : مثال  
 أم ام    وق ف  في الغرفة ووقف المأموم خارج الغرفة ولكن      

 مفتوحا بحیث یرى اإلمام فھنا الجماعة  الباب وكان الباب  
  .صحیحة 

 وإذا فرض  نا ف  ي ھ  ذا المث  ال أن الب  اب م  ردود بحی  ث ال   
  .یراه فال تصح الجماعة 

أن ال یكون ھنالك حائل ومانع یمنع من الوصول إل ى          -٣
  . الذھاب إلیھاإلمام لو أراد 

ك    أن ص    لى اإلم    ام والم    أموم ف    ي الع    راء كال    شارع     
 یمن  ع وص  ول الم  أموم فل  و  زح  اجوال  صحراء ف  ال یوج  د 

أراد المأموم أن یمشي إلى جھة اإلمام ألمكنھ ذلك ألنھ ال      
  .یوجد أي حاجز بینھما 

صلى اثنان في جماعة في البیت فوقف اإلم ام ف ي         : مثال  
غرفة ووقف المأموم أمام باب الغرفة المغل ق ولك ن ك ان            

  بینھما شباكا بحیث یرى المأموم اإلمام فما ھو الحكم ؟
فھنا الم سافة ب ین الم أموم واإلم ام قریب ة ھ ذا ھ و ال شرط             
األول ، والمأموم یتمكن من رؤیة اإلمام من خالل النافذة          
وھذا ھ و ال شرط الث اني ، ولك ن ب اب الغرف ة مغل ق وھ و                

ف  انتفى ال  شرط  یمن  ع وص  ول الم  أموم إل  ى اإلم  ام   زح  اج
  .الثالث فال تصح الجماعة 

  
     
  



 إذا كان ا ف ي الم سجد ص حت          فتلخص أن اإلم ام والم أموم     
 ذراع بكثی ر  ٣٠٠الجماعة ولو كانت الم سافة تری د عل ى       

ول  و ك  ان ال ی  رى اإلم  ام ، أم  ا إذا كان  ت الجماع  ة خ  ارج  
 ی  صح أن نق  ول إن ك  يالم  سجد فالب  د م  ن ت  وفر ش  روط   

اإلم  ام والم  أموم مجتمع  ان ف  ي مك  ان واح  د ف  ي الع  رف     
  :وھذه الشروط ھي 

 ٣ ذراع ویت سامح ف ي       ٣٠٠  ب أن تك ون    ةالمسافة قریب  -١
  . ذراع ٣٠٣صیر تف

 أن ال یك    ون ھنال    ك ح    اجز یمن    ع الرؤی    ة أو یمن    ع  -٢
الوصول إلى اإلمام ل و أراد ال سیر إلی ھ ب دون أن ی ستدبر             

  .القبلة 
فالحاجز إما أن یمنع الرؤیة والمرور كالج دار ، وإم ا أن           
یمنع الم رور فق ط كال شباك ، وأم ا أن یمن ع الم رور فق ط                 

  .لمغلق إذا كان فیھ فتحات أو نافذة كالباب ا
  والحاجز إذا منعھما معا أو منع أحدھما لم تصح الجماعة 

أن یك  ون اإلم  ام ف  ي الم  سجد والم  أموم     :  الحال  ة الثالث  ة 
   ، وفي ھذه الحالة تشترط الشروط الثالثة السابقة خارجھ

وكان خلف صلى إمام في المسجد ومعھ المصلون : مثال 
لة بھ وال یوجد للمسجد ج دار ف صلى    المساجد ساحة متص  

  أحد الناس في الساحة مع اإلمام فھل تصح جماعتھ ؟
نعم الن ھذا الشخص یرى اإلم ام أو ال صفوف          : الجواب  

الت   ي خلف   ھ ، وال یوج   د ح   اجز وج   دار یمن   ع الوص   ول   
وتح سب   ذراع ،    ٣٠٣وكانت المسافة قریبة أي أق ل م ن         

ي یق  ف الم  سافة ھن  ا م  ن ط  رف الم  سجد م  ن الجھ  ة الت       
  .أي تحسب من آخر حدود المسجد  ، عندھا ھذا المأموم



، بمعن ى تح سب الم سافة    ولیس من موضع وقوف اإلم ام   
  .من حائط المسجد المتھدم إلى موضع وقوف المأموم 

وإذا فرض نا ف  ي ھ ذا المث  ال أن الم سجد ل  ھ ج دار یف  صلھ     
ع  ن ال  ساحة ف  ال ت  صح ص  الة ھ  ذا ال  شخص إذا ص  لى       

سجد ألن  ھ إم  ا أن ال ی  راھم أو ال  جماع  ة م  ع م  ن ف  ي الم    
  .یصل إلیھم 

فإذا فرضنا أن الجدار لھ باب وقد أغلق فنفس اإلشكال ال       
تصح الجماعة ، فإذا كان الب اب مفتوح ا ووق ف الم صلي             

   .  فھنا تصح الصالة إلنتفاء الحائل قبالة الباب 
وإذا فرض  نا أن الم   أموم وق   ف ف   ي وس   ط ال   ساحة م   ثال  

 ٣٠٣وب ین ج دار الم سجد أكث ر م ن      وكانت الم سافة بین ھ    
  .ذراع فال تصح صالتھ للبعد 

أن یق  ف الم  أموم ف  ي الم  سجد واإلم  ام     : الحال  ة الرابع  ة  
، فنفس الحكم ال سابق ت صح الجماع ة إذا ت وفرت       خارجھ  

  .الشروط الثالثة وال تصح إذا انتفى شرط 
وق  ف اإلم  ام ف  ي خ  ارج الم  سجد وص  لى الم  أموم  : مث  ال 

ان الجدار بینھما متھدما فھن ا ال صالة   خلفھ في المسجد وك   
   ذراع ٣٠٣صحیحة م ا دام ت الم سافة بینھم ا ال تتج اوز         

  .وكان المأموم یشاھد اإلمام ، وكان یمكنھ الوصول إلیھ 
وتحسب المسافة من طرف المسجد من الجھ ة الت ي یق ف            

 ذراع ع ن  ٣٠٣فإذا ابتعد اإلمام أكثر م ن     ،  عندھا اإلمام   
 ة اإلم ام   ص الة الم أموم أم ا ص ال        جدار الم سجد ل م ت صح      

  .فھي ال تتأثر 
وإذا كان الج دار غی ر متھ دم ب أن ك ان یمن ع الم شاھدة أو                 

  .الوصول لم تصح أیضا صالة المأموم 



الم أموم إم ا أن یكون ا مع ا ف ي           اإلمام و  أن    ھي والخالصة
المسجد وفي ھذه الحال ة ال ن شترط الم سافة أو الرؤی ة أو              

ص لى  بل في أي موضع     لمسجد  وجود األبنیة داخل ا   عدم  
  . الجماعة صحت

وإما أن یكونا معا في غیر المسجد ، أو یكون أحدھما في            
وف ي ھ ذه الح االت الحك م فیھ ا      المسجد واآلخر خارج ھ ،     

 وھو اشتراط قرب المسافة وعدم الحائ ل للرؤی ة أو           واحد
  .للوصول 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

 عل ى الرج ال     فرض كفایة س  الجماعة في الصلوات الخم   
  .األحرار ، أما على النساء والعبید فال تجب علیھم 

 إم ام وم أموم وكلم ا كث ر الع دد ك ان             اثن ان وأقل الجماع ة    
  .أفضل 

ویحصل أجر الجماعة لمن صالھا جماعة في بیتھ أو في 
  .سوقھ والمسجد أفضل 

إذا أدرك تكبی  رة اإلح  رام قب  ل  وی  درك الم  أموم الجماع  ة  
، وإدراك   ھ الجماع   ة م   ع اإلم   ام م   ن أول   م   ام س   الم اإل

 ال  صالة بحی  ث یكب  ر تكبی  رة اإلح  رام بع  د تكبی  رة اإلم  ام    
  . أفضل مباشرة

  :ویجوز ترك الجماعة في 
  . المطر إن بلل الثوب وال یجد ما یحمیھ منھ -١
  . الوحل بحیث یخشى السقوط أو تلوث مالبسھ -٢
  . الحر والبرد الشدیدین -٣
 ینالھ مشقة في الذھاب كم شقة ال سیر          المرض إذا كان   -٤

  .في المطر 
  . الخوف على النفس أو العرض أو المال -٥

  :ویشترط لصحة الجماعة ستة شروط ھي 
  ب دون الم صلي إمام ھ  ، ف إن ت ابع     للم أموم  نیة اإلقتداء  -١

وال ی شترط نی ة اإلمام ة لإلم ام         ،   بطلت ص التھ     ھذه النیة 
أج  ر م  ام عل  ى ولك  ن ت  ستحب ألن  ھ ب  دونھا ال یح  صل اإل  

  .الجماعة 



 ، ف   إن اقت   دى ل   م ت   صح   امرأة ب   رج   لأن ال یقت   دي  -٢
  .صالتھ ، وصالة المرأة صحیحة 

 ، والقارئ ھو من یقرأ سورة      أن ال یقتدي قارئ بأمي     -٣
الفاتح   ة ب   صورة ص   حیحة ، واألم   ّي ھ   و م   ن یقرأھ   ا      

ن ی سقط حرف ا منھ ا ،أو یب دل      أبصورة غیر ص حیحة ، ك       
 اقت  دى الق  ارئ ب  األمي ل  م ت  صح  حرف  ا مك  ان آخ  ر ، ف  إن 

صالة القارئ ، أما األمي فإن ك ان مق صرا ف ي ال تعلم ل م                
    تصح صالتھ أیضا ، وإن لم یكن مقصرا صحت صالتھ 

، ف إن ل م      ب أي وس یلة   إمام ھ   أن یعلم الم أموم انتق االت        -٤
  .یعلمھا لم تصح صالتھ 

 ، فإن تقدم    أن ال یتقدم المأموم على إمامھ بعقب رجلھ        -٥
  .م تصح صالتھ ل

 ، أي أن تتحق   ق فیھم   ا  أن یجتمع   ا ف   ي مك   ان واح   د   -٦
ألن الغ رض م ن ص الة الجماع ة ھ و           صورة اإلجتماع ،    
 وم ا یل زم من ھ م ن ح صول األلف ة ب ین              حصول اإلجتم اع  

المسلمین ، فإذا كانا في المسجد فال نشترط شرطا إضافیا 
 الخ... سوى ما تقدم من الشروط الخمسة من نیة اإلقتداء         

 فبأي موض ع اقت دى بإمام ھ        معد للجماعة ألن المسجد ھو    
   .حصلت صورة اإلجتماع 

وإذا لم یكونا مع ا ف ي الم سجد ، ب أن كان ا مع ا ف ي خ ارج                
الم  سجد ، أو أح  دھما ف  ي الم  سجد واآلخ  ر ف  ي خارج  ھ       

ش رطین آخ رین    فنشترط إضافة للشروط الخمسة السابقة      
  :ھما ودةوكي نستطیع أن نقول إن صورة اإلجتماع موج



أن یك  ون الم  أموم قریب  ا م  ن اإلم  ام ، أو قریب  ا م  ن   :أوال 
 ، ویحصل القرب بأن ال تزید المسافة على         حائط المسجد 

  . ذراع ، فإن زادت المسافة لم تصح صالة المأموم ٣٠٣
أن ال یكون بین المأموم واإلمام حائل یمن ع الرؤی ة           :ثانیا  

ھ یمن ع الرؤی ة      ، كالج دار فإن       اإلم ام  ىأو یمنع الم رور إل      
والمرور ، وكالب اب الم ردود فإن ھ یمن ع الرؤی ة وال یمن ع        
الم  رور ، وكال  شباك فإن  ھ یمن  ھ الم  رور وال یمن  ع الرؤی  ة  

  .لم تصح صالة المأموم الذي یمنع فإذا وجد الحائل 
 وھذا الشرط یمكن أن نعده شرطین ، ع دم الم انع للرؤی ة            

، أو  ، فت    صیر ال    شروط ثالث    ة  للم    روروع    دم الم    انع
نخت   صر ونق   ول ع   دم الم   انع س   واء للرؤی   ة أو للم   رور  

  .فتصیر اثنین 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مخطط توضیحي " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  صالة الجماعة 

          أعذارھا   حصولھاشروطھا               أقلھا          حكمھا
  ) باإلحرام قبل السالم  (                     )اثنان        ( )فرض كفایة (    
  
  

  
    عدم التقدم     العلم باالنتقاالت       اإلجتماع في       أن ال یقتدي     أن ال یقتدي    نیة اإلقتداء   

  مكان            رجل بامرأة       قارئ بأمي                  
  
  

     
  

          المسجدفيكالھما لیس                                       دكالھما في المسج                         
  :یشترط                                      ) في أي موضع صلى المأموم تصح (         

  القرب  -١
  .م الحائل د ع -٢

  
  

                        
  

  لحر والبرد          المرض            الخوف                المطر            الوحل         ا
  

  
  
  
  



  "المخططات الفرعیة " 
  حاالت وقوف اإلمام مع المأموم

  
  

   كالھما في المسجد                لیس كالھما في المسجد                          
  )تصح الجماعة          ( 

  
  كالھما خارج المسجد        سجدالمأحدھما في                               

  
                 

  في المسجدمأموم ال                   اإلمام في المسجد 
   خارجھمام واإل                    والمأموم خارجھ             

  
             

   حائل     لیس بینھما                               بینھما حائل                          
                      

  
   المسافة بعیدة                     المسافة قریبة                               

  )ال تصح الجماعة )              ( تصح الجماعة (                                  
  

  منفذفیھ                     لیس فیھ منفذ       
                         )ال تصح الجماعة (     

  
                            مفتوحمغلق             

                         )ال تصح الجماعة (       
  

  قبالھ لم یقف                       قبالھوقف      )من في المسجد  كي یشاھد(                    
   )ال تصح الجماعة (                                                                   

   المسافة بعیدة             المسافة قریبة                                  
  )ال تصح الجماعة     ( )      تصح الجماعة (                                  

  



   "أضواء على النص" 
  

  فصل
 *       ، وعل   ى الم   أموم  *وص   الة الجماع   ة س   نة مؤك   دة   ( 

، ویجوز أن ی أتم الح ر   * ، دون اإلمام     *أن ینوي اإلئتمام  
 ، وال تصح قدوة رجل ب امرأة       *بالعبد ، والبالغ بالمراھق   

   . *وال قارئ بأمي
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
رأي لیس بمعتم د ، والمعتم د ھ و أن الجماع ة ف رض كفای ة للرج ال            الھذا  * 

األحرار ، وال یخفى أن المق صود ھ و ف ي غی ر الجمع ة ف إن الجمع ة ف رض                 
  .عین على الرجال األحرار 

  .ھذه شروط صحة الجماعة * 
  .بأن ینوي في قلبھ مقتدیا أو مأموما * 
ة ، لكن ال یحصل لھ أجر الجماعة فإن صالة اإلمام تصح بدون نیة اإلمام   * 

ما لم ینو نیة اإلمامة ، وأما المأموم خلفھ فیحصل لھ أجر الجماعة ألنھ نوى       
  .نیة اإلقتداء 

   .الذي لم یبلغ الحلم أي المقصود بالمراھق ھنا ھو الصبي الممیز * 
   .ھو من یحسن الفاتحة ، واألمي ھو من ال یحسن الفاتحة : القارئ * 
  



 صلى ف ي الم سجد ب صالة اإلم ام فی ھ وھ و         موضع* وأي
 أج  زأه م  ا ل  م یتق  دم علی  ھ، وإن ص  لى ف  ي *ع  الم ب  صالتھ

الم  سجد والم  أموم خ  ارج الم  سجد قریب  ا من  ھ وھ  و ع  الم     
  *) .بصالتھ ، وال حائل ھناك جاز 

  
  

..................................................................... 
أي  ف ي الم سجد ب صالة اإلم ام فی  ھ     الم أموم  أي وأي موض ع ص لى  ( قول ھ  * 

أي ع الم  وھ و ع الم ب صالتھ     الم سجد  ھ أي في  رابطا صالتھ بصالة اإلمام فی    
أي كف اه ذل ك ف ي ص حة     أجزأه بصالة اإلمام بأي وسیلة كأن یشاھد أو یسمع  

    أي عل   ى اإلم   ام والتق   دم یك   ون  علی   ھ أي الم   أمومم   ا ل   م یتق   دم  ، الجماع   ة
   ) .بالعقب

قولھ وھو عالم بصالتھ ھذا الشرط عام في جمی ع الح االت أي ل یس ھ ذا        و* 
الشرط خاصا بحالة ابتعاد المأموم عن اإلمام أو في حالة كونھما في المسجد 

شأن نی ة اإلقت داء ، وك ذا ع دم التق دم عل ى       ك    ھذا ال شرط شأنفأو في خارجھ  
  .  اإلمام لیس ھذا الشرط خاصا في حالة دون أخرى بل ھو شرط عام 

 والمأموم خارج المسجد قریبا منھ في المسجد أي اإلمام   وإن صلى   ( قولھ  * 
          ذراع ٣٠٣ح    دود الم    سجد ب    أن ال تزی    د الم    سافة عل    ى     أي قریب    ا م    ن  

 أي مانع للرؤیة أو  حائل والأي بصالة اإلمام عالم بصالتھ أي المأموم وھو  
 ج از  إلم ام والم أموم  أي بین اھناك  أي واحد منع لم تصح الجماعة     فللمرور  

   ) .أي للمأموم اإلقتداء
  :ونرید أن ننبھ على أمرین 

نف س الحك م ل و عك س     ) وإن صلى في الم سجد والم أموم خارج ھ     (  قولھ   -١
األمر أي صلى المأموم في المسجد واإلمام خارجھ بل نفس الحكم أی ضا إذا          

  .صلیا معا خارج المسجد فیشترط في الجمیع القرب وعدم الحائل 
ھذان ال شرطان خاص ان أي    ) وال حائل ھناك    ( وقولھ  )قریبا منھ   (  قولھ   -٢

ثالث أنھما لیسا شرطین في كل الحاالت كنیة اإلقتداء ، بل ھما خاصان في         
صور أن یصلي اإلمام ف ي الم سجد والم أموم خارج ھ ، وأن ی صلي الم أموم        

سجد           ف  ي الم  سجد واإلم  ام خارج  ھ ، وأن ی  صلي اإلم  ام واإلم  ام خ  ارج الم        
  .أما إذا صلى اإلمام والمأموم في المسجد فال یشترط القرب وال عدم الحائل

    



  "أسئلة الطالب " 
  

تموھ ا ولك ن م ا فائ دة ھ ذه           وذكر اقلتم إن للجماع ة أع ذار     
األع  ذار إذا كان  ت الجماع  ة أص  ال ف  رض كفای  ة فیج  وز     

  للشخص أن یترك الجماعة بال إثم بعذر أو بدون عذر ؟
  : تظھر الفائدة في أمرین :ب والجوا

    ، إذا ل م یق م ب ھ أح د         فرض الكفای ة یترت ب علی ھ اإلث م         -١
  .من یتناولھ اإلثم ولكن المعذور ال یدخل في 

إذا فرض نا أن القری ة ال  صغیرة فیھ ا م سجد واح  د     : مث ال  
 ولك  ن ال ی  ذھب إلی  ھ أح  د م  ن الرج  ال فالن  ساء واألطف  ال  

 مع  ذور أی  ضا   مع  ذورون وم  ن عن  ده ع  ذر فھ  و   والعبی  د
وبقی   ة الرج   ال  كم   ریض ال ی   ستطیع ال   ذھاب للم   سجد    

  . یأثمون 
 یح صل عل ى أج ر الجماع ة وإن          المعذور ق د  اإلنسان   -٢

   .كان في بیتھ
 الم  سجد حب  سھ  عادت  ھ ال  ذھاب إل  ى  ش  خص م  ن  : مث  ال 

 ول م یمكن ھ أن   العذر عن الجماعة بسبب مرض أو خ وف    
یح صل  یصلي في بیتھ جماعة فھذا وھ و ج الس ف ي بیت ھ              

  .على أجر الجماعة 
ف  تلخص أن وج  ود الع  ذر ی  سقط اإلث  م ع  ن المع  ذور ف  ي    
حال  ة ع  دم قی  ام ال  بعض ب  الفرض ، ویعطی  ھ األج  ر عل  ى   

  .الجماعة ما دام قد حبسھ العذر 
   
  
  



  "مسائل عملیة " 
  

 كان ت خالی ة م ن مك ان         ن ة یفي ناحی ة م ن ن واحي المد        -١
ل أھ  ل تق  ام فی  ھ الجماع  ة ویرف  ع فی  ھ األذان فھ  ل ی  أثم ك     

  الناحیة ؟
 صلت بن ت وأختھ ا جماع ة ف ي البی ت فھ ل یح صالن                -٢

  على أجر الجماعة ؟
 ش  خص ذھ  ب للم  سجد فوج  د الجماع  ة ف  ي آخرھ  ا       - ٣

فوقف فقال اهللا یراد أن یكبر تكبی رة اإلح رام ف سلم اإلم ام        
  فھل أدرك الجماعة ؟ 

یری  د ال  ذھاب إل  ى الم  سجد وأمط  رت ال  سماء   ش  خص -٤
   فھل ھذا عذر ؟فترك الذھاب للمسجد

 أمط   رت ال   سماء وانقط   ع المط   ر وص   ارت األرض  -٥
    ذات وحل وطین فھل لھ ترك الذھاب للمسجد ؟ 

 ك   ان ھنال   ك ح   ر ش   دید ف   ي الظھی   رة وق   د وص   لت    -٦
     درجة فھل للرجل ترك الجماعة ؟٥٠الحرارة إلى 

  
     

.....................................................................  
 جمیع الرجال األح رار غی ر المع ذورین ی أثمون ألن ظھ ور ھ ذه العب ادة           -١

  .أمر واجب فإن لم یقم بھ البعض أثم الكل 
  .والنساء تستحب لھن الجماعة أیضا  نعم ألن أقل الجماعة اثنان -٢
   . ال یدرك ألنھ لم یكمل تكبیرة اإلحرام قبل سالم اإلمام-٣
    .ویتأذى بھ  یقیھ المطر  نعم ما دام ال یجد ما-٤
     نعم ما دام یخشى السقوط بالوحل أو تتلوث مالبسھ وال یجد طریقا نظیفا-٥
  . نعم لھ ترك الذھاب للمسجد ألن الحر الشدید عذر -٦



 ف   ي أح   د ش   ھور ال   شتاء ج   اءت موج   ة ب   رد ش   دیدة   -٧
وصارت الحرارة تح ت ال صفر فھ ل للرج ل حینھ ا ت رك             

  الجماعة ؟
زل  ة ب  رد وس  عال وأص  ابتھ حم  ى      أص  یب ش  خص بن -٨

یحت  اج معھ  ا إل  ى الراح  ة فھ  ل یج  وز حینھ  ا للرج  ل ت  رك 
  الجماعة ؟ 

 ف  ي بع  ض الق  رى أذن الم  ؤذن ل  صالة الع  شاء ولك  ن    -٩
ك  ان تظھ  ر ف  ي اللی  ل ذئ  اب تتع  رض للب  شر فھ  ل یج  وز     

  للرجل ترك الجماعة ؟
 ھنال  ك ع  صابات تنت  شر  ت دخ  ل وق  ت الفج  ر وكان    -١٠

على مالھ وأھلھ إذا  فخشي الرجل لالستیالء على األموال
ت  رك المن  زل وذھ  ب للم  سجد فھ  ل یج  وز ل  ھ حینھ  ا ت  رك  

  الجماعة ؟ 
 ص  لى رج  ل بزوجت  ھ ف  ي البی  ت فل  م تن  و الم  رأة نی  ة  -١١

  اإلقتداء وبقت تتابعھ في صالتھ فھل تصح الجماعة ؟
 صلى إمام في مسجده جماعة فلم ینو اإلمامة ون وى           -١٢

  الجماعة ؟من خلفھ اإلقتداء فھل تصح 
  

.....................................................................  
  . نعم لھ ترك الذھاب للمسجد ألن البرد الشدید عذر -٧
  . نعم لھ ترك الذھاب للمسجد ألن المرض عذر -٨
  . نعم لھ ترك الذھاب للمسجد ألن الخوف على النفس عذر -٩

  .جد ألن الخوف على المال واألھل عذر  نعم لھ ترك الذھاب للمس-١٠
ال تصح الجماعة بدون نیة اإلقتداء م ن الم أموم وإذا بق ت الم رأة تت ابع            -١١

  .زوجھا في صالتھ بطلت صالتھا ألنھا ربطت صالتھا باإلمام بال رابط 
 ت  صح الجماع  ة ولك  ن ال یح  صل أج  ر الجماع  ة لإلم  ام ویح  صل أج  ر     -١٢

  .الجماعة للمأمومین 



فج  اء  م ن الن  ساء جماع ة ت  ؤمھن ام رأة    عجم  ص لى   -١٣
   فھل تصح صالتھ ؟نرجل واقتدى خلفھ

 ح   ضر جم   ع ف   ي م   سجد ورأوا ش   یخا كبی   را أمّی   ا   -١٤
  فقدموه للصالة فھل تصح الجماعة ؟ 

 صلى اثنان جماعة فتق دم عق ب الم أموم عل ى عق ب              -١٥
  اإلمام فھل تصح جماعتھ ؟

اإلم ام فل م   والناس یصلون خلف     دخل رجل المسجد     -١٦
یدخل حرم المسجد وصلى في حدیقة الم سجد فھ ل ت صح       

  جماعتھ ؟
 ص   لى جم   ع ف   ي إح   دى الح   دائق العام   ة فوق   ف       -١٧

      متر فھل تصح الجماعة ؟  ٨٠ بـ اإلمام المأمومین خلف
 خرج اإلمام والمصلون ف ي ص الة العی د إل ى أرض          -١٨

 ص  ف وب  ین ال  صف  ١٠٠مك  شوفة وص  ارت ال  صفوف  
كثر من كیلو فھل تصح ص الة ال صفوف         األخیر واإلمام أ  

  المتأخرة ؟  
.....................................................................  

  . ال تصح صالتھ ألنھ ال تصح قدوة رجل بإمرأة -١٣
 ال تصح الجماعة إذا كان ف یمن خلف ھ ق ارئ ، أم ا إذا ك انوا أمی ین مثل ھ             -١٤

  .لجماعة وكانوا یخطئون مثلھ فتصح ا
  . ال تصح الجماعة وصالة المأموم ال تنعقد أصال -١٥
 نع  م ت  صح جماعت  ھ م  ا دام یعل  م بإنتق  االت اإلم  ام ألن  ھ ف  ي أي موض  ع     -١٦

  .صلى المأموم بصالة اإلمام في المسجد صحت الجماعة 
 ما دامت صالتھما في الفضاء وال حائل ف ال ی شترط س وى الق رب ب أن             -١٧

 ذراع فت  صح ص  التھم ٣٠٣ن اإلم  ام ال تزی  د عل  ى تك  ون الم  سافة بی  نھم وب  ی
  . مترا تعتبر في ضمن القرب ٨٠ألن مسافة الـ 

 نعم تصح ألن المسافة في ھذه الحالة ال تحسب ب ین ال صفوف األخی رة            -١٨
 ذراع ٣٠٣واإلم  ام ب  ل ب  ین ال  صف وال  ذي قبل  ھ ف  إذا ك  ان م  ا ب  ین ال  صفین     

  . على ھذا األمر صحت الجماعة فإن زادت لم تصح الجماعة فلیتنبھ



 فوق  ف اإلم  ام ف  ي   ت ص  لى اثن  ان جماع  ة ف  ي البی      -١٩
الم  أموم ف  ي غرف  ة أخ  رى مالص  قة لھ  ا      غرف  ة ووق  ف  

یف   صل بینھم   ا ج   دار وھ   و ی   سمع ص   وتھ فھ   ل ت   صح       
  الجماعة ؟

 صلى اثن ان جماع ة ف ي المدرس ة فوق ف اإلم ام ف ي                -٢٠
غرف  ة ووق  ف اإلم  ام خ  ارج الغرف  ة أم  ام الب  اب المفت  وح   

على الباب ستار من قماش یمنع رؤیة الم أموم         ولكن كان   
  لإلمام فھل تصح الجماعة ؟ 

 كان خلف الم سجد س احة وق وف ال سیارات مت صلة              -٢١
بج  دار الم  سجد فقام  ت الجماع  ة ف  ي الم  سجد فوق  ف أح  د  

 في الساحة یصلي بصالة اإلمام في المسجد فھل         ئقیناالس
  تصح صالتھ ؟

 یوص  ل  ك  ان ھنال  ك س  احة خل  ف الم  سجد فیھ  ا ب  اب -٢٢
لھذه الساحة فوقف الشخص قبال ة الب اب المفت وح وص لى            

  بصالة اإلمام في المسجد فھل تصح جماعتھ ؟ 
  
  

....................................................................  
  . ال تصح الجماعة لوجود الحائل بین اإلمام والمأموم-١٩
ل صالة ف ي غی ر الم سجد ع دم       ال تصح الجماعة ألنھ یشترط ما دام ت ا        -٢٠

الحائل الذي یمنع الرؤیة وعدم الحائل الذي یمنع الم رور م ع ق رب الم سافة            
   .اإلمام والمأمومبین 
  . ال تصح ما دام جدار المسجد یحول بینھ وبین من في المسجد -٢١
 نعم تصح م ادام ھنال ك منف ذ مفت وح ووق ف أمام ھ بحی ث ی رى م ن ف ي                   -٢٢

 كان  ت الم  سافة ب  ین ھ  ذا ال  شخص  ال إل  یھم ، ھ  ذا إذالم  سجد ویمكن  ھ الوص  و
  . ذراع فإن زادت فال تصح ٣٠٣وحائط المسجد ال تزید على 

  



 صلى إمام خارج المسجد والمأموم خلفھ في المسجد -٢٣
  یسمع صوتھ فھل تصح الجماعة ؟

 صلى إمام ف ي الف ضاء وص لى الم أموم خلف ھ ولك ن             -٢٤
ف  صل ب  ین اإلم  ام  یتال  سیاراك  ان ھنال  ك ش  ارع تم  ر ب  ھ  

  والمأموم فھل تصح الجماعة ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
 ك ذراع فأقل وكان ھنال٣٠٣ تصح إذا كان بین جدار المسجد والمأموم -٢٣

منفذ مفتوح ب ین الم أموم واإلم ام وی رى الم أموم إمام ھ ف إن تخل ف ش رط ل م            
  .تصح 

 نعم تصح ما دامت المسافة قریبة وال یضر الشارع بینھما ألنھ ال یمن ع   -٢٤
  .الوصول إلى اإلمام وال رؤیتھ 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب قصر الصالة " 
  

  . للمسافر قصر الصالة الرباعیة فقط یجوز
سافر شخص من بغداد إلى الب صرة فیج وز ل ھ أن         : مثال  

ی  صلي الظھ  ر والع  صر والع  شاء ركعت  ین ، ویج  وز أن     
  .یصلیھا أربع ركعات 

 عل  ى األص  ل بمعن  ى أن  ھ یج  وز للم  سافر إتم  ام ال  صالة     
صالة ، وھ  ذا الحك  م مقت  صر عل  ى    ویج  وز ل  ھ ق  صر ال     

 وھ   ي الفج   ر  ةأم   ا ال   صالة الثنائی     ، ال   صالة الرباعی   ة  
 لوالثالثی  ة وھ  ي المغ  رب ف  ال یج  وز أب  دا أن تق  صر ب         

    .السفرفي و  تصلى كاملة في الحضر
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في شروط القصر " 
  

ل  یس ك  ل م  ن س  مي م  سافرا ج  از ل  ھ أن یق  صر ال  صالة     
روط یج ب أن تت  وفر وھ ي خم  سة   عی ة ب ل ھنال  ك ش    الربا

  :شروط 
   .أن یكون السفر طویال -١

  :وقد شرحنا فیما مضى أن السفر ینقسم إلى قسمین 
 م   یال ٤٨ق   صیر ، وطوی   ل ، وقلن   ا إن الطوی   ل مق   داره  

 میال إلى أن ی صل م یال   ٤٨تحدیدا ، والقصیر ما قل عن      
  .واحدا 

ف  إذا س  افر اإلن  سان س  فرا ق  صیرا ال یج  وز ل  ھ أن یق  صر  
ال   صالة ، وإذا س   افر س   فرا ط   ویال ج   از ل   ھ أن یق   صر   

  .الصالة 
   أمیال ٣=  فرسخا ، والفرسخ ١٦= والطویل 

 مت           را              ١٨٥٥= والمی           ل  م           یال ، ٤٨  =٣*١٦
          كیل           و ) ٨٩( أي ا  مت           ر٨٩٠٤٠ = ١٨٥٥ * ٤٨
  .مترا ، ھذا ھو مقدار السفر الطویل  ) ٤٠(و 

فة بینھم ا   ا إل ى آخ ر والم س      من مكان سافر شخص   : مثال  
  .كیلو فھذا ال یجوز لھ أن یقصر الصالة  ٨٠

المسافة تحسب من حدود بلده الذي خرج منھ إلى حدود          و
 وتحسب المسافة ذھابا فقط ال ذھابا ،البلد الذي سافر إلیھ   

وإیابا ، بمعنى أننا نح سب مق دار الم سافة م ن س فرنا م ن                
 نح  سب م  دة الع  ودة بل  دنا إل  ى وص  ولنا البل  د اآلخ  ر ، وال

  .لبلدنا 



مثال إذا فرضنا أن مسافة ال ذھاب م ن مدین ة إل ى أخ رى               
 كیل و   ٩٠ كیلو ، فإذا حسبنا معھا مدة الرجوع ت صیر           ٤٥

  فھل یجوز القصر ؟
  .والجواب كال ، ألن المسافة تحسب بمقدار الذھاب فقط 

 ٤٨ألن ھ ل و نق ص ش یئا ی سرا ع ن            تحدی دا    میال   ٤٨وقلنا  
ق  صر ، فھن  ا الم  سافة تحدیدی  ة ولی  ست     ل  م ی  صح ال م  یال

  .تقریبیة ، كما ھو الحال في القلتین 
  .أن یكون سفره لیس ألجل فعل معصیة  -٢

بمعنى أنھ ال یكون قد أنشأ سفره ألج ل مع صیة ، فال دافع             
لسفره ھو وجود معصیة في السفر فخرج من أھل ھ وبیت ھ        

  .قاصدا تلك المعصیة 
حج أو ألجل زیارة أقارب ھ  فمثال إذا سافر اإلنسان ألجل ال   

أو ألجل طلب علم أو من أجل تجارة أو عمل مع ین فك ل              
  .ذلك یصح معھ القصر 

  .أما إذا سافر في معصیة فال یجوز 
أن یسافر شخص من أجل أن یقط ع الطری ق عل ى     : مثال  

 ی   صلي وأراد أن ك   انالن   اس وی   سلب أم   والھم فھ   ذا إذا  
  .یقصر فال یصح منھ القصر 

خص من أجل أن یحضر حفلة غنائیة فھذا سافر ش: مثال 
  .ال یجوز لھ القصر 

وال   سبب ھ   و أن ال   سفر رخ   صة وال   رخص ال تعط   ى       
  .للعاصي 

  
  



لی   ست ف   ي ال   سفر أن تك   ون ال   صالة الت   ي یق   صرھا  -٣
   .  قضاءا لصالة لم یصلھا في الحضر

  . ھو فعل الصالة في وقتھا المحدد: واألداء 
   . وقتھاھو فعل الصالة بعد خروج: والقضاء 

ن  ام ظھ  را فاس  تیقظ بع  د    ف  ي بل  ده  ش  خص مق  یم  : مث  ال 
غروب الشمس أي فاتتھ صالة العصر ، فسافر فأراد في           
حال السفر أن یقضي صالة العصر التي فاتتھ فھل یجوز      

  لھ أن یقصرھا ؟
والجواب كال ال یجوز ألن ھذه الصالة فاتت في الح ضر          

       اقیمھ   ب   ل یج   ب أن ی ف   ال یج   وز أن تق   صر ف   ي ال   سفر   
  .كعات تامة أربع 

  : قسمان  أن تقصر في السفریجوزوالصلوات التي 
 أي ال صلوات الت ي ت ؤدى ف ي وقتھ ا            الم داة في ال سفر    -أ

  .فھذه تقصر 
سافر شخص ف دخل علی ھ وق ت الظھ ر فیج وز أن            : مثال  

  .یقصرھا ألنھا مؤداة 
  . إذا قضاھا في السفر الفائتة في السفر -ب

ام ظھ  را فاس  تیقظ بع  د غ  روب   ش  خص م  سافر ن   : مث  ال 
الشمس أي فاتتھ صالة العصر فھل یج وز ل ھ أن یق ضیھا     

  مقصورة ؟
  والجواب نعم ألنھا فاتت في السفر ، وقضیت في السفر 

  . فإذا فاتت في الحضر ، فال تقصر
 ف  ال تق  صر  الح  ضر وق  ضیت ف  ي  ال  سفروإذا فات  ت ف  ي  

  .أیضا 



ل  ى بل  ده فات  ت الم  سافر ص  الة الع  شاء فلم  ا رج  ع إ: مث  ال 
  أراد أن یقضیھا ركعتین فھل یجوز ؟

  .والجواب ال یجوز ألنھ صار مقیما فال یستحق القصر 
ف ي ك ل    والخالصة ھ ي أن الفائت ة ف ي الح ضر ال تق صر              

  .حال 
            ف    ي ال    سفر  توالفائت    ة ف    ي ال    سفر تق    صر إذا ق    ضی    

  .وال تقصر إذا قضیت في الحضر 
   .امأن ینوي القصر عند تكبیرة اإلحر -٤

أراد المسافر أن یقصر الظھر فینوي في قلبھ أثناء : مثال 
  .مقصورة التكبیر نویت أصلي فرض الظھر 

ونی  ة الق  صر یج  ب أن تك  ون مقارن  ة للتكبی  ر ال قبل  ھ وال    
بعده ، فلو نوى مسافر قصر الصالة بعد أن أكمل تكبی رة            
اإلحرام فال یجوز أن یقصرھا ویجب علیھ أن یتمھا أربع   

  .ركعات 
  .  أن ال یقتدي خلف من یتم صالتھ -٥

سافر شخص إل ى بل دة ف ذھب ی صلي ف ي الم سجد              : مثال  
واإلمام مقیم في بلده فال یجوز لھ أن یق صر خلف ھ ، حت ى           
لو فرضنا أن ھ أدرك م ع اإلم ام الت شھد األخی ر أو تكبی رة               

ب أي ج زء م ن ص الة     اإلح رام قب ل س الم اإلم ام ، بمعن ى      
   .ھا من یقصر الصالةالمقیم ال یصح أن یقتدي ب

سافر اثنان فق رر أح دھما أن ی تم وق رر اآلخ ر أن              : مثال  
یقصر ، فإذا صلى كل واحد منفردا فال إشكال ھذا یصلي 
متم   ا وھ   ذا ی   صلي قاص   را ، ولك   ن ل   و أرادا أن ی   صلیا 
جماع ة وتق دم الم تم إمام ا ف ال یج وز إن یقت دي ب ھ الث  اني         



ای ة أو أدرك   وھو یقصر سواء أدرك الصالة معھ م ن البد        
  .جزءا كتكبیرة اإلحرام ، فال یصح القصر خلف المتم 

إذا كان اإلمام قاصرا والم أموم متم ا فھ ل یج وز            : مسألة  
  ذلك ؟

  . نعم یجوز ذلك فیقصر اإلمام ویتم المقیم : الجواب 
صلى مسافر الظھر إمام ا وخلف ھ مقیم ون فیق صر           : مثال  

تم  ون  المھ  و ، وی  تم م  ن خلف  ھ ، أي بع  د أن ی  سلم یق  وم     
    .صالتھملیكملوا 

  متى یبدأ المسافر بالقصر ؟ : مسألة
الج واب إذا ك  ان مقیم  ا ف  ي قری  ة فم  ن ح  ین الخ  روج م  ن  

خ روج م ن   قریتھ ، وإذا كان مقیما في المدینة فمن حین ال    
  .مدینتھ ومفارقتھ للبنیان والمنازل 

وفور خروجھ من البلدة أو القری ة یب دأ بالرخ صة أي أن ھ            
 م یال ب ل م ن ح ین     ٤٨تى یصل إلى مسافة الـ   ال ینتظر ح  

 میال ولك ن  ٤٨الخروج من البلد ، فالقصر یشترط فیھ الـ    
البدء بالرخصة فور خروجھ من بلده أو قریتھ وال ینتظ ر    

  . حتى یصل إلى المسافة الكاملة 
والبد من الخروج من محل اإلقامة أما لو كان داخل البلد           

 إل  ى آخ  ر فإن  ھ ال   فخ  رج م  ن ح  ي ج  داوك  ان بل  ده كبی  را
یترخص ألنھ ال یسمى مسافرا حتى یخ رج م ن بل ده ول و              

  . میال ٥٠كان بین الحي واآلخر 
رجل ساعي برید یتنقل بین أنحاء المدین ة الواح دة          : مثال  

وبین الناحیة واألخرى أمیاال كثی رة فھ ذا ال یت رخص وال      
  .یعد مسافرا ألنھ لم یخرج عن بلده ومدینتھ 

  



  "ء السفر فصل في انتھا" 
  

إذا سافر ش خص إل ى بل دة ، فك م یوم ا              : مسألة مھمة ھذه  
  ؟یبقى یقصر في تلك البلدة 

 سافر شخص من بلده بغ داد إل ى دم شق فك م یبق ى               :مثال  
   دمشق ؟إذا دخل یقصر 

  . أما في طریق السفر فلھ أن یقصر :الجواب 
 فھن ا ن  سألھ ك  م ف ي نیت  ك أن تبق  ى ف  ي   وأم ا بع  د الوص  ول 

   دمشق ؟
أكث ر انتھ ى س فره    أو  أی ام كامل ة    ٤ن قال أرید أن أبق ى       فإ

  .وصار مقیما وال یجوز لھ أن یقصر الصالة 
 أی ام ل م ینت ھ س فره ول م          ٤وإن قال أرید أن أبق ى أق ل م ن           

  .یصبح مقیما بعد ولھ أن یقصر الصالة 
ی    وم أو لیل    ة ال و، وال یح    سب ی    وم أو لیل    ة الوص    ول 

  .  المغادرة من األیام األربعة 
وص ل إل ى دم شق ف ي نھ ار ی وم ال سبت ، وین وي             : مثال  

  المغادرة لیلة األربعاء فھل لھ أن یقصر ؟
النھ  ار یب   دأ م  ن طل  وع الفج   ر ال  صادق إل   ى     : الج  واب  

واللی  ل یب  دأ م  ن غ  روب ال  شمس إل  ى    ، غ  روب ال  شمس  
  .طلوع الفجر الصادق 

فھنا النھار الذي وصل فیھ إلى دمشق ال یحسب من المدة         
یلة ، فیكون عندنا األحد ، واالثنین ، والثالثاء          وتحسب الل 

 ھذا ی وم  نھار األربعاء مع   حدلیلة األ  أیام كاملة ، و    ٣ھذه  
 أیام كاملة فلیس لھ أن یقصر بمجرد النیة     ٤كامل فتصیر   

وال ننتظر حتى تخ رج األی ام األربع ة  بمعن ى م ن س اعة               



نزول  ھ إل  ى دم  شق ینقط  ع عن  ھ حك  م ال  سفر ول  یس ل  ھ أن   
  .الصالة یقصر 

وص  ل إل  ى دم  شق ی  وم ال  سبت م  ع ص  الة      : مث  ال آخ  ر  
الظھر وینوي المغ ادرة م ع ص الة الع صر ی وم األربع اء               

  فھل لھ أن یقصر ؟  
نعم لھ أن یق صر ألن األح د واالثن ین والثالث اء            : الجواب  

 أی  ام كامل  ة ، ونھ  ار ال  سبت ال  ذي وص  ل فی  ھ ال       ٣ھ  ذه 
رة ف ال یح سب    اللیلة ، وأما نھار المغ اد     یحسب ، وتحسب    

 أی  ام كامل  ة ولیل  ة أي أق  ل م  ن   ٣أی  ضا فتك  ون م  دة بقائ  ھ  
  .أربعة أیام كاملة فلھ أن یقصر وال یصیر مقیما 

ھذا كلھ إذا جزم بالمدة التي یرید أن یبقى فیھا ول م یت ردد              
أما إذا كانت لھ حاجة وھو یتوقع ح صولھا ف ي ك ل وق ت               

ذا ل ھ  أي یحتمل أن تح صل الی وم أو غ دا أو بع د غ د ، فھ        
 یوما ولیلة غیر یوم الوص ول أو لیلت ھ ، أو           ١٨أن یقصر   

   .ایوم المغادرة أو لیلتھ
سافر شخص من بغداد إلى دمشق من أج ل إنج از       : مثال  

معاملة رسمیة في دوائر الحكومة یتوقع حصولھا في ك ل   
  وقت وكان قد وصل إلى دمشق نھار السبت فكم یقصر ؟

   منھ  ا ی  وم وص  ولھ  یوم  ا ولیل  ة وال یح  سب١٨: الج  واب 
ل م  وھ و یق صر    یوما ١٨وال یوم مغادرتھ ، فإن جاوز الـ  

یحق لھ بع د ذل ك أن یق صر حت ى ل و بق ي یتوق ع ح صول                 
  .حاجتھ في كل وقت 

أما من لھ حاجة ینتظرھا ویعل ق ال سفر علیھ ا وك ان یعل م       
 أی ام فھ ذا ل یس ل ھ أن یق صر      ٤أنھا ال تنج ز ف ي أق ل م ن          
    . أیام ٤ھ أن یبقى بمجرد وصولھ ألنھ في نیت



فتلخص من ذلك كلھ أن الذي وصل إلى البلد ال ذي س افر          
 یك  ون ل  ھ حاج  ة یعل  ق س  فره عل  ى إنجازھ  ا إم  ا أن إلی  ھ ، 

وإم  ا أن ال یك  ون ل  ھ حاج  ة یعل  ق س  فره عل  ى      ، ویرج  ع
  .انجازھا 

انتھى فأكثر  أیام ٤فإن نوى البقاء ،  فإن لم یكن لھ حاجة 
 أی   ام فل   ھ ٤بق   اء أق   ل م   ن  وإن ن   وى الس   فره باللحظ   ة ،

  . أیام ٤ وال یتجاوز بقصره الـ القصر
، فإن كان یعلم أنھا ال تنق ضي ف ي أق ل    كان لھ حاجة وإن  
 أیام أو أكثر ، فھذا ال یقصر وق د انقط ع س فره من ذ                ٤من  

، وإن ك   ان ال یعل   م مت   ى تنق   ضي وھ   و لحظ   ة وص   ولھ 
یحتمل إنجاز حاجت ھ ف ي ك ل ی وم فھ ذا ل ھ أن یق صر م دة                 

  . یوما كامال ١٨
وعل  ى جمی  ع الم  سائل الت  ي م  ر ذكرھ  ا ، فإنن  ا ال نح  سب  
ی   وم وص   ولھ إن وص   ل ف   ي النھ   ار ، وال نح   سب لیل   ة    
وصولھ إن وصل في اللیل ، وال نحسب یوم المغ ادرة إن   
عزم على الخ روج نھ ارا ، وال نح سب لیل ة المغ ادرة إن               

  .عزم على الخروج لیال 
   . ى غروب الشمس وقلنا النھار من الفجر الصادق إل

  .واللیل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق 
  .اللیلة تبدأ قبل الیوم : مالحظة 

نھ  ار ال  سبت ، یق  ال علی  ھ ی  وم ال  سبت ، وبع  دما     : مث  ال 
  .تغرب الشمس فیدخل اللیل یقال علیھ لیلة األحد 

بمعنى نھار السبت متصل بلیلة األحد ثم یعقبھا یوم األحد          
  .ة االثنین وھكذا ویتصل بھ لیل

  



  "باب جمع الصالة " 
  

ویجوز للمسافر إذا كان س فره ط ویال وف ي غی ر مع صیة              
أن یجم   ع ب   ین ص   الة الظھ   ر والع   صر ، وب   ین ص   الة    

  .المغرب والعشاء 
  :فللمسافر رخصتان 

القصر ، والجمع ، ولكي یصح منھ الجمع یجب أن یكون        
  .سفره طویال ولم ینشئھ لمعصیة 

را ق صیرا ، أو ال ذي س افر لمع صیة أن      فلیس للمسافر سف  
  . ألن الرخص ال تعطى للعصاة یجمع بین الصالتین

  .جمع تقدیم  ، وجمع تأخیر   :والجمع نوعان
  .أن یصلي الصالة الثانیة في وقت األولى :  فجمع التقدیم

  أن یصلي الصالة األولى في وقت الثانیة :  وجمع التأخیر
ظھ  ر ف  صلى الم  سافر  دخ  ل وق  ت ال: مث  ال جم  ع التق  دیم  

  .الظھر ركعتین ثم سلم وقام صلى العصر ركعتین 
و یجوز أن یجمع من دون أن یق صر ك أن ی صلي الظھ ر              

  .أربع ركعات والعصر أربع ركعات في وقت الظھر 
أن ی  دخل وق  ت الظھ  ر ف  ال ی  صلي   :  الت  أخیر مث  ال جم  ع

ر وصلى الظھر المسافر الظھر فإذا دخل وقت العصر كبّ  
  . وم یصلي العصر ثم یسلم ویق

دخل وقت المغ رب فق ام الم سافر ف صلى المغ رب           : مثال  
 ركعات وقام بعدھا صلى الع شاء ركعت ین ، فھ ذا جم ع           ٣

ر المغ  رب إل  ى وق  ت الع  شاء فھ  و جم  ع    تق  دیم ، ف  إذا أّخ   
  .تأخیر 

  .وأما الفجر فال تقصر وال تجمع مع صالة أخرى 



  "فصل في شروط جمع التقدیم " 
  

  :ثة شروط ھي لجمع التقدیم ثال
ب    أن یب    دأ ی    صلي الظھ    ر ث    م الع    صر      : الترتی    ب -١

والمغ  رب ث  م الع  شاء ، ف  ال یج  وز ف  ي جم  ع التق  دیم أن        
   .یصلي العصر قبل الظھر ، أو المغرب قبل العشاء 

 دخ  ل وق  ت الظھ  ر فق  ام الم  سافر ف  صلى الع  صر    :مث  ال 
أربع ركعات ث م ص لى الظھ ر أرب ع ركع ات ، ف ال ت صح          

لیھ اإلع ادة أم ا الظھ ر فھ ي ص حیحة       صالة العصر ، وع   
  .  صلى الظھر جاز لھ أن یصلي العصر كان قد فإذا 

فف  ي ھ  ذا المث  ال ص  لى الم  سافر الع  صر قب  ل الظھ  ر فل  م   
  .تصح فصلى الظھر ثم العصر فصحت 

فع دم ال  صحة یتعل ق بالع  صر وأم ا الظھ  ر ف  صحیحة ألن    
  .األولى الغیة ، وجودھا وعدمھا سواء 

ء قبل المغرب فالعشاء غیر ص حیحة    وكذا لو صلى العشا   
  .والمغرب صحیحة 

   .الصالة األولىفي أثناء نیة الجمع  -٢
دخ  ل وق  ت الظھ  ر ف  أراد الم  سافر أن یجم  ع ب  ین    : مث  ال 

 فینوي في قلبھ أثناء التكبیر نویت أص لي         الظھر والعصر 
وی   صلي الظھ  ر ث   م یق   وم   مق   صورة جم  ع تق   دیم الظھ  ر  

 الع    صر ی    صلي الع    صر ناوی    ا نوی    ت أص    لي ف    رض 
  .مقصورة 

ھذا ھو األفضل ویجوز أن ینوي الجمع أثناء الصالة بأن          
 بع د التكبی ر حت  ى ل و ن وى وھ و ف ي الت  شھد       عین وي الجم   

األخی  ر م  ن ال  صالة األول  ى ج  از ب  ل حت  ى ل  و ن  وى م  ع     



أن النی  ة ھن  ا وقتھ  ا ممت  د م  ن     ال  سالم ج  از الجم  ع ، أي   
  .ام ولیس مقصورا على تكبیرة اإلحر التكبیر إلى السالم

دخل وقت الظھر فصلى المسافر الظھر وسلم ولم        : مثال  
ین  و الجم  ع ث  م بع  د ذل  ك أراد أن یجم  ع الع  صر معھ  ا ف  ال  

  .یجوز ذلك لفوات محل النیة بالسالم من الظھر 
ب  أن ی  صلي الع   صر بع  د الظھ  ر مباش   رة      : الةاالم  و  -٣

والعشاء بعد المغرب مباشرة فإذا وجد فاص ل قلی ل عرف ا     
 الم  واالة ، وإذا ط  ال الف  صل ل  م ی  صح    ج  از ول  م تنقط  ع  

  .الجمع 
ل بمق  دار ص  الة ی  الفاص  ل الطوبع  ض العلم  اء وق  د ق  در 

    ، فإذا نقص عن ھذه الصالة كان قصیراركعتین خفیفتین
صلى الم سافر المغ رب وبع د    دخل وقت المغرب ف : مثال  

 رب ع س اعة ث م ق ام یری د الع شاء ف ال             السالم جل س بمق دار    
  .العشاء لوقتھا لطول الفاصل یجوز بل یجب أن تؤخر 

دخ ل وق ت الظھ ر ف صلى الم سافر الظھ ر ث م ق  ام        : مث ال  
ی  صلي ال  سنة البعدی  ة للظھ  ر ركعت  ین ث  م أراد أن ی  صلي   

فعلم أن ال یتنفل بینھما العصر فال یجوز لطول الفاصل ،       
   .بل بعدھما

دخل وقت الظھر فصلى المسافر الظھ ر ث م جل س          : مثال  
الصالة ثم قام یصلي العصر فھذا دقیقة یقرأ أذكار نصف 

  .جائز لقصر الفاصل 
  
  
  
  



  "فصل في شروط جمع التأخیر " 
  

  . واحد ھو نیة جمع التأخیر لجمع التأخیر شرط
ووقت النیة یبدأ بدخول وقت الصالة األولى إلى أن یبق ى           

   .من الوقت ما یسعھا
فھنا النیة في جمع التأخیر ال تكون ال مع ال صالة األول ى             

ع ال  صالة الثانی  ة ، ب  ل م  ع دخ  ول وق  ت ال  صالة       وال م  
  .األولى وینتھي وقتھا إذا بقي من الوقت ما ال یسعھا 

دخل وق ت الظھ ر فن وى الم سافر أن ی صلیھا عن د         : مثال  
دخ  ول وق  ت الع  صر فھ  ذه ھ  ي النی  ة ال  صحیحة ، أم  ا إذا  

 لفعلھ ا   الوق ت م ا ال یكف ي      خرج وق ت الظھ ر أو بق ي م ن         
ر ج و الم صلي م ن اإلث م ألن ھ أّخ       دقیق ة فھن ا ال ین     نصف  ك

الصالة بال عزم ونیة على فعلھا في وقت األخرى ثم تقع            
، وھ  ذا أم  ر ھ  ام ینبغ  ي   الظھ  ر ق  ضاءا إذا خ  رج وقتھ  ا   

  .التنبھ علیھ 
   .ستحبی بل الترتیب ھناوال یشترط 

دخل وقت العصر ف صلى الم سافر ص الة الع صر          : مثال  
لجم ع ص حیح   ثم الظھ ر أي جمعھم ا جم ع ت أخیر ، فھن ا ا       

  .ألن الترتیب في جمع التأخیر مستحب ولیس بواجب 
   .وال تشترط المواالة بل تستحب

دخل وق ت الع صر ف صلى الم سافر الظھ ر ث م ن ام          : مثال  
نصف ساعة وقام یصلي العصر أي جمعھما جمع ت أخیر      

  فھنا الجمع صحیح ألن الموالة في جمع التأخیر مستحبة
  
  



ي جم ع التق دیم ول م یج ب ف ي        إنما وجب الترتیب ف   : تنبیھ  
 ألنھ في جمع التقدیم وقت الثانی ة ل م ی دخل    ،جمع التأخیر  

بع  د كالع  صر فإنھ  ا ف  ي وق  ت الظھ  ر ل  م ی  دخل وقتھ  ا ف  ال 
یجوز أن تصلى في وق ت الظھ ر إال إذا كان ت تابع ة ب أن                
تتأخر ع ن فع ل الظھ ر لع دم ص الحیة الوق ت ألن ت ؤدى                

  .فیھ بشكل مستقل 
خیر وقت األولى ق د دخ ل ك الظھر فإن ھ     بینما في جمع التأ  

ب  دخول وق  ت الع  صر یك  ون وق  ت الظھ  ر ق  د دخ  ل قطع  ا  
وھو للمسافر ممتد إلى العصر ، فحینئذ یج وز أن ت صلى             

   .الظھر بشكل مستقل بأن تتقدم على الظھر أو تتأخر 
ولنفس السبب وجبت المواالة في جمع التقدیم ، ولم تج ب     

صر مثال لما كان وقتھا لم   المواالة في جمع التأخیر ، فالع     
ی  دخل ف  ي وق  ت الظھ  ر فإنھ  ا ت  ؤدى بع  د الظھ  ر مباش  رة   

التھا فھي تابعة لھا ، والظھر مثال لما كان         مفكأنھا من مك  
وقتھا قد دخل ف ي وق ت الع صر ل م تك ن تابع ة فیج وز أن           
ت   ؤدى الظھ   ر ویعقبھ   ا الع   صر مباش   رة ویج   وز ع   دم     

  .المواالة 
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مطر فصل في الجمع عند ال" 
  

فیما سبق علمنا أنھ یجوز للمسافر السفر الطویل في غیر          
   الق  صر ف  ي الرباعی  ة  :برخ  صتین مع  صیة أن یت  رخص 

  .والجمع بین الظھر والعصر ، والمغرب والعشاء 
            ال    صالة أب    داوأم    ا المق    یم ف    ال یج    وز ل    ھ أن یق    صر   

.          المط   رف   ي حال   ة وال یج   وز ل   ھ أی   ضا أن یجم   ع إال    
 ھط  ل المط  ر والم  سجد بعی  د والن  اس مجتمع  ون   : ث  ال م

 دفع   ا للم   شقة ی   صلون المغ   رب ، فھن   ال   صالة المغ   رب 
 ل  صالة ع  ودواوالع  شاء جم  ع تق  دیم ك  ي ال ی  ضطروا أن ی

وھذه رحم ة م ن رحم ات ربن ا         العشاء في المطر والطین     
  .جل وعال 

ولجواز الجمع عند ھطول المط ر ی شترط خم سة ش روط         
  :ھي 

   ال جم   ع ت   أخیر  تق   دیم فق   ط جم   ع أن یك   ون الجم   ع   -١
 وق ت المغ رب وال   إل ى صالة العشاء  مثال  فیجوز أن تقدم    

ألن أم  ر ، یج  وز أن ت  ؤخر المغ  رب إل  ى وق  ت الع  شاء     
لوق  ت  المغ  رب ص  الةالمط ر إل  ى اهللا فل  و أخ  ر ال  شخص  

فق د ینقط ع المط ر وینقط ع مع ھ          ألن المطر یھطل    العشاء  
   !!العذر فبأي عذر سیجمع

 أي أن تتوفر ش روط جم ع التق دیم الثالث ة الت ي س بقت           -٢
یحصل ترتیب فیصلي الظھر قبل الع صر والمغ رب قب ل         
الع  شاء ، وأن تك  ون ھنال  ك م  واالة ب  ین ال  صالتین ، وأن  
توجد نیة الجمع في أثناء الصالة األولى وقد مضى شرح          

  .  ذلك مفصال 



وج  ود المط  ر عن  د اإلح  رام بال  صالة األول  ى وعن  د        -٣
   .التسلیم منھا ویستمر إلى اإلحرام بالصالة الثانیة

ولمزی  د م  ن التوض  یح نق  ول ھ  ذا ال  شرط ھ  و ج  واب ع  ن 
سوآل یدور في األذھان وھو أن المطر قد ینزل ثم ینقطع          
فجأة فما ھي المواضع التي یشترط فیھا نزول المطر كي        

  یوجد العذر المبیح للجمع ؟
  :والجواب في موضعین ھما 

  . رة اإلحرام من الصالة األولىعند تكبی -أ
األول ى ث م   ال صالة   أن یكون موجودا عند ال سالم م ن          -ب

   . یستمر إلى أن یحرم في الصالة الثانیة
لو ھط ل المط ر عن د اإلح رام ب صالة المغ رب ث م            : مثال  

 المغ رب وبق ي   م ن انقطع في أثنائھا ثم رجع عن د الت سلیم       
 إن دخل وا  مستمرا إلى أن أحرموا ف ي ص الة الع شاء وم ا          

في العشاء حت ى انقط ع المط ر نھائی ا ، فھن ا وج د المط ر                 
  .في ھذین الموضعین فیكون الجمع صحیحا 

ل و ھط ل المط ر ب  شدة عن د ص الة المغ رب وبق  ي       : مث ال  
مستمرا إلى ما بع د ال سالم وقب ل أن یح رم الن اس ب صالة             

  .العشاء انقطع المطر فال یصح الجمع لزوال العذر 
   . في مسجد بعیدأن تصلى جماعة -٤

ف  إن ك  ان ی  صلي منف  ردا ف  ال یج  وز الجم  ع ، وإن ك  ان        
 جماعة في البیت فال جمع ألن ھ ال حاج ة ل ھ ، وإن         يیصل

  . لن یتأذى في المطر فال جمع ألنھكان المسجد قریبا 
            ، ف    إن ك    ان یج    د س    یارة    أن یت    أذى م    ن المط    ر   -٥

كان عنده   ق للمسجد مظلل بسقیفة تقیھ المطر أو        أو الطری 
   .للجمع فال حاجة مظلة 



وال یشترط أن یكون المطر قوی ا ب ل یكف ي أن یبل ل أعل ى       
الثوب أو یبلل النعل فیكفي المطر الضعیف للجمع م ا دام           

   .یبلل 
وھي أن ھ ال یخف ى أن الم سجد الواح د      : مسألة مھمة وھنا  

تحیط بھ بیوت متع ددة فمنھ ا م ا ھ و قری ب ومنھ ا م ا ھ و             
یشق علیھ الحضور ویتأذى بھ ، ومنھم من        بعید منھم من    

ال یشق علیھ ذلك لكون ھ ج ار الم سجد ، أو یج د س قیفة أو       
وبیت  ھ ف  ي الم  سجد   س  یارة تقی  ھ المط  ر فم  اذا یفع  ل اإلم  ام  

ھل یصلي بالناس جمعا ، وماذا یفعل المأمومون الذین ال          
ران الم سجد أو    ینطبق علیھم الوصف بأن یكونوا م ن جی         

  ر ھل یصلون معھ أو ماذا یفعلون ؟ال یتأذون بالمط
  الن  اس ال  ذین ی  شق عل  یھم  أم  ا اإلم  ام فیجم  ع ب  : الج  واب 
ال ی صلون   ف  ن وغیر المعذورین    و المجاور أماوالحضور  

   .معھم بل ینتظرون دخول الوقت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  " خالصة الباب "
  

  یجوز للمسافر قصر الصالة الرباعیة بخمسة شروط ھي 
 میال تحدیدا أي      ٤٨بأن یساوي    أن یكون سفره طویال      -١

  . مترا ٤٠ كیلو و٨٩
  . أن یكون سفره في غیر معصیة -٢
 أن تكون ال صالة لی ست ق ضاءا لم ا فات ھ ف ي الح ضر            -٣

وأما الفائتة في السفر فتقضى مق صورة ف ي ال سفر وتام ة          
  .في الحضر 

أن ین   وي الق   صر عن   د تكبی   رة اإلح   رام ال قبلھ   ا وال   -٤
  .بعدھا 

بمتم صالتھ فإن اقتدى بم تم وج ب        المسافر  أتم   أن ال ی   -٥
  .علیھ أن یتم 

ومن وصل إلى البلد الذي س افر إلی ھ ف ال یق صر إذا ن وى           
أن یقیم أربعة أیام فأكثر ، ولھ أن یقصر أن نوى أقل م ن              

  .أربعة أیام 
وإذا ك  ان رجوع  ھ م  ن س  فره معلق  ا عل  ى حاج  ة ینتظ  ر       

  .أكثر  یوما ال ١٨حصولھا في كل وقت فلھ أن یقصر 
وال تح  سب م  ن الم  دة ی  وم الوص  ول أو لیلت  ھ ، وال ی  وم      

  .المغادرة أو لیلتھا 
ویجوز للمسافر إذا كان س فره ط ویال وف ي غی ر مع صیة              
أن یجم   ع ب   ین ص   الة الظھ   ر والع   صر ، وب   ین ص   الة    

  .المغرب والعشاء 
  .جمع تقدیم وجمع تأخیر : والجمع نوعان 

   :فجمع التقدیم یشترط فیھ ثالثة شروط ھي



  . الترتیب بأن یقدم األولى على الثانیة -١
 الم  واالة ب  أن ال یف  صل ب  ین ال  صالتین فاص  ل طوی  ل   -٢

وقدر بما یسع ركعت ین خفیفت ین ، ف إن ف صل فاص ل قلی ل        
  .صح 

  . أن ینوي نیة جمع التقدیم في أثناء الصالة األولى -٣
أن ین وي  شرط واحد وھ و   یشترط فیھ   فجمع التأخیر   أما  و

أخیر في وقت الصالة األولى إلى أن یبقى من نیة جمع الت  
الوق   ت م   ا ی   سعھا ف   إن ل   م ین   و حت   ى خ   رج الوق   ت أث   م  

  .وصارت قضاءا 
ویج   وز الجم   ع أی   ضا للمق   یم ف   ي وق   ت المط   ر بخم   سة  

  :شروط ھي 
  . أن یكون الجمع جمع تقدیم -١
  . أن توجد فیھ شروط جمع التقدیم الثالثة -٢
 األول  ى وعن  د   وج  ود المط  ر عن  د اإلح  رام بال  صالة    -٣

  .التسلیم منھا ویستمر إلى اإلحرام بالصالة الثانیة 
     .  أن تصلى جماعة في مسجد بعید -٤
  . أن یتأذى بالذھاب إلى المسجد -٥
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مخطط توضیحي " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  الرُّخص 

  
  

  قیم للم                                   مسافرلل         
  ) الجمع (                                                    

                                            
               الجمع                                  القصر       

     في غیر المطر                                         في المطر       )شروطھ (                   
  )ال یجوز (             )شروطھ (                                                                    
  

                                                                     . السفر الطویل      
  .جمع تقدیم                                            .لیس للمعصیة     
  .شروط جمع التقدیم                .لیست الصالة قضاءا لما في الحضر    

المطر في إحرام األولى وسالمھا إلى إحرام الثانیة                                             .نیة القصر      
   .دجماعة في مسجد بعی                                            .ال یقتدي بمتم     

   .وجود األذى                                       
                                                                                        

                                                                                        
  
  
  

      جمع تأخیرجمع تقدیم                                        
          )شروطھ (                   )شروطھ (                

   .نیة الجمع                         
  

                                  .الترتیب   
 .لمواالة    ا
 .یة الجمع ن   

  
  



  "المخططات الفرعیة " 
  

  الصالة 
  

  
                            

  مؤداة                            فائتة                   
  )                                         تقصر                         ( 

  
  

  الحضر                في السفر في                                        
  )                         ال تقصر (                  

  
  

  قضیت في الحضر          قضیت في السفر                                                              
)                                         تقصر          ( )              ال تقصر       (                                                   

  
.....................................................................  

  
  مدة القصر 

  
  

  السفر لغیر حاجة                                           السفر لحاجة                    
                                               

               
                             

                 نوى إقامة            نوى إقامة         ا        یتوقع قضاءھ  یعلم بأنھا ال تنقضي             
   أیام٤ أیام فأكثر         أقل من ٤                              في كل وقت        أیام ٤في أقل من 

  )یقصر        (      )     ال یقصر   (               )  یوما كاملة ١٨یقصر  (                     )ال یقصر  (      
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  
   *فصل

بخم   س * للم   سافر ق   صر ال   صالة الرباعی   ة *ویج   وز( 
غی  ر مع  صیة ، وأن تك  ون أن یك  ون س  فره ف  ي : ش  رائط 

 لل  صالة *م  سافتھ س  تة ع  شر فرس  خا ، وأن یك  ون مؤدی  ا 
الرباعی  ة ، وأن ین  وي الق  صر م  ع اإلح  رام ، وأن ال ی  أتم  

   .*بمقیم
ویجوز للمسافر أن یجمع ب ین الظھ ر والع صر ف ي وق ت              

، وبین المغرب والعشاء في وق ت أیھم ا ش اء        *أیھما شاء   
نھم  ا ف ي وق  ت   أن یجم ع بی *ویج وز للحاض ر ف  ي المط ر   

   ) .*األولى منھما
  

.....................................................................  
  .قصر الصالة ، وجمع الصالة : تضمن ھذا الفصل أمرین * 
  .فلیس القصر واجبا * 
  .أما الصالة الثنائیة والثالثیة فال قصر فیھا * 
ی ھ تف صیل إن ق ضى فائت ة الح ضر ف ال       أما إذا كان قاضیا للصالة فاألمر ف    * 

 فائت  ة ال  سفر ف  ي الح  ضر ف  ال یق  صر ، ف  إن ق  ضاھا ف  ي   تق  صر ، وإن ق  ضى
  .السفر قصر 

اقتدى بمسافر وأتم الم سافر ف ال یج وز أن ی صلي     لو  لیس المقیم شرطا بل     * 
  . الشخص خلفھ قاصرا فلو قال بمتم لكان أحسن وأدق 

ع تق  دیم أو ف  ي وق  ت الثانی  ة   أي س  واء أك  ان ف  ي وق  ت األول  ى فیك  ون جم     * 
فیكون جمع تأخیر ، ولم یبین الم صنف ش روط جم ع التق دیم أو الت أخیر وق د        

  .ا فراجع ھبینا
    .فال یجوز الجمع  رضال في غیره كالم* 
ھذا ھو الشرط األول وھو أن یكون جمع تقدیم وھنالك شروط أخر بیناھ ا        * 

    .فراجع 
  



  "مسائل عملیة " 
  

 م  یال ولكن  ھ ل  م یق  صر فھ  ل ٤٨ة س  افر ش  خص م  ساف -١
  یجوز ذلك ؟

 س    افر ش    خص ف    أراد أن یق    صر ص    الة المغ    رب    -٢
  ویصلیھا ركعتین فھل یجوز ذلك ؟ 

 المیل فھل یج وز     ٣/٤ میال و  ٤٧ سافر شخص مسافة     -٣
  لھ أن یقصر ؟

 ألجل أن یستورد المخدرات فھل یج وز         سافر شخص  -٤
   لھ أن یقصر في سفره ؟ 

ر ثم سافر ف أراد أن یق ضیھا         فاتت شخص صالة الظھ    -٥
  فیحال السفر فھل یجوز لھ أن یقصرھا ؟

 فاتت المسافر صالة العشاء ثم رجع إلى بلده فأراد أن     -٦
  یقصرھا وھو مقیم فھل یجوز ذلك ؟

  
  
  
  

.....................................................................  
  .نعم یجوز ألن القصر جائز ولیس واجبا   -١
  . ال یجوز وال تصح الصالة ألن المغرب ال تقصر -٢
  . میال تحدیدا ٤٨ ال یجوز ألن مسافة القصر أقلھا -٣
  .ال یجوز ألن السفر أنشأ لمعصیة والقصر رخصة ال تعطى للعصاة  -٤
  .  ال یجوز ألن الفائتة في الحضر ال تقصر -٥
  . ال یجوز ألن الفائتة في السفر ال تقصر في الحضر -٦
  
  



 فات  ت الم  سافر ص  الة الع  صر ف  أراد أن یق  ضیھا وھ  و -٧
  مسافر ركعتین فھل یجوز ذلك ؟

س  افر ش  خص فكّب  ر تكبی  رة اإلح  رام وص  لى الظھ  ر      -٨
وقبل أن یقرأ دعاء االستفتاح نوى الق صر فھ ل یج وز أن      

  .یصلیھا ركعتین 
 دخ  ل م  سافر الم  سجد ورأى جماع  ة مقیم  ین ی  صلون   -٩

 یج وز أن یق وم بع د      لم فھ   العصر وقبل ال سالم التح ق بھ        
  سالمھم ویصلي ركعتین ؟

 اجتمع مسافرون فصلوا الظھ ر جماع ة ق صرا فھ ل          -١٠
  یجوز ذلك ؟

 دخ  ل م  سافر الم  سجد فق  دموه إمام  ا فق  ال لھ  م إن  ي      -١١
م  سافر وأری  د أن أق  صر ف  صلى الع  صر ركعت  ین وبع  د      

  السالم قام الناس خلفھ وأتوا بركعتین فھل یجوز ذلك ؟
ن مدینتھ وبعد خروجھ من الحي ب دأ         سافر شخص م   -١٢

  یقصر الصالة فھل یجوز ذلك ؟
  

.....................................................................  
  . نعم یجوز ألن الفائتة في السفر یجوز أن تقصر في السفر -٧
  .ال یجوز ألن نیة القصر یجب أن تكون موجودة عند اإلحرام بالصالة  -٨
ال یجوز ألنھ ال یجوز القصر خلف المتم س واء أدرك ال صالة م ن أولھ ا           -٩

  .أو آخرھا 
 نع  م یج  وز ألن الق  صر ال یتع  ارض م  ع الجماع  ة فللقاص  ر أن ی  صلي     -١٠

  .منفردا وجماعة بال إشكال 
  . نعم یجوز ألنھ یصح أن یصلي المتم خلف القاصر بال عكس -١١
  .ان والمنازل  وال بد من مفارقتھ للبنییجوز ذلك  ال-١٢

  
  



 عل ى ص  احبھا  - س افر ش خص م ن المدین ة المن ورة      -١٣
 إلى مكة المكرم ة ون وى أن یق یم          -أفضل السالم والسالم    

   لھ أن یقصر ؟مفي مكة أسبوعا واحدا فك
 عل ى ص  احبھا  -س افر ش خص م ن المدین ة المن ورة       -١٤

 إلى مكة المكرم ة ون وى أن یق یم          -أفضل السالم والسالم    
   لھ أن یقصر ؟ مام فك أی٣في مكة 

 سافر شخص م ن بغ داد إل ى عم ان وق د وص ل لیل ة               -١٥
الجمعة ونوى أن یغادر یوم لیلة الثالثاء فھل لھ أن یقصر 

   طوال تلك المدة في عمان ؟  
 س  افر ش  خص م  ن بغ   داد إل  ى حل  ب ووص  ل ی   وم       -١٦

السبت ألجل أن یجلب بضاعة یتوقع أن تصل من الصین 
عة ش ھرا ك امال فك م ل ھ أن          في كل ساعة وتأخرت الب ضا     

   ؟ یقصر 
 س  افر ش  خص م  ن حل  ب إل  ى بی  روت ینتظ  ر س  فینة   -١٧

   أیام من وصولھ فكم یقصر ؟٤تحمل تجارة تصل خالل 
.....................................................................  

  أی ام ف أكثر  ٤ألن من نوى أن یق یم   لیس لھ أن یقصر سوى في الطریق    -١٣
  .ینتھي قصره بمجرد وصولھ 

 أی ام وال یح سب ی وم الوص ول أو     ٤ لھ أن یق صر ف ي مك ة وال یتج اوز          -١٤
    . لیلتھ وال یوم الخروج أو لیلتھ 

 أی ام ولیل  ة الوص  ول ال  ٤ نع م ل  ھ أن یق صر ألن  ھ ن وى أن یق  یم أق ل م  ن     -١٥
  أی  ام كامل  ة ونھ  ار الثالث  اء ٣تح  سب فیك  ون عن  دنا ال  سبت واألح  د واالثن  ین   

 أیام ٣یحسب ولیلة األربعاء ھي لیلة المغادرة فال تحسب فیكون مدة اإلقامة    
  . أیام فیجوز لھ القصر ٤ أي أقل من ١/٢و

 یوما غیر یوم الدخول ویوم الخ روج ألن ھ عل ق س فره     ١٨ لھ أن یقصر   -١٦
  .على حاجة یتوقع أن تحصل في كل ساعة 

 أی ام  ٤رھ ا تنج ز بع د     ال یقصر سوى في الطریق ألن حاجتھ التي ینتظ  -١٧
  .وھذه المدة تقطع السفر وتجعل الشخص مقیما فال یقصر 



 سافر شخص فأراد أن یجمع بین الع صر والمغ رب           -١٨
  في وقت العصر فھل یجوز ذلك ؟

سافر شخص فجمع بین الظھر والعصر جم ع تق دیم           -١٩
ونسي أن ینوي القصر عند اإلحرام ب الظھر وت ذكر النی ة           

  ھر فھل یجوز لھ أن یتبعھا بالعصر ؟قبل السالم من الظ
 س  افر ش  خص فجم  ع ب  ین المغ  رب والع  شاء جم  ع      -٢٠

   تقدیم فصلى العشاء أوال ثم المغرب فھل یصح ذلك ؟
 س  افر ش  خص فجم  ع ب  ین المغ  رب والع  شاء جم  ع      -٢١

تق  دیم ف  صلى المغ  رب ث  م ص  لى ال  سنة البعدی  ة ث  م ص  لى   
  العشاء  فھل یصح ذلك ؟ 

لظھر والعصر جمع تأخیر  سافر شخص فجمع بین ا  -٢٢
  ولكنھ قدم العصر على الظھر فھل یصح ذلك ؟

 سافر شخص فجمع بین الظھر والعصر جمع تأخیر   -٢٣
ولكنھ قدم العصر على الظھ ر وص لى الظھ ر بع د س اعة              

  من صالتھ للعصر فھل یصح ذلك ؟  
  
  

.....................................................................  
  . ال یجوز ذلك ألن المغرب تجمع مع العشاء فقط -١٨
نع  م یج   وز ألن  ھ ال ی   شترط ف   ي النی  ة ھن   ا أن تك  ون مقرون   ة بتكبی   رة      -١٩

     .اإلحرام بل یجوز أن ینوي ولو قبل السالم أما بعد السالم فال یجوز 
 ال یصح ذلك ویجب أن تعاد العشاء بعد المغرب ألن الترتیب في جم ع      -٢٠

   .لصحة الجمع التقدیم شرط 
  . ال یصح ذلك ألن الترتیب في جمع التقدیم شرط -٢١
    نعم یصح ألن الترتیب في جمع التأخیر لیس شرطا-٢٢
  . نعم یصح ألن المواالة في جمع التأخیر لیست شرطا -٢٣

     



 س  افر ش  خص فلم  ا ح  ضر وق  ت ص  الة الظھ  ر ل  م      -٢٤
 وذھ  ب ون  ام ری  صلھا ول  م ین  و ص  التھا ف  ي وق  ت الع  ص  

قظ بعد العصر فصلى الظھر ثم العصر جمع تأخیر       واستی
  .  فھل یصح ذلك 

 أمطرت السماء وكان المسجد بعیدا وال یجد م ا یقی ھ    -٢٥
المط  ر فھ  ل یج  وز أن ی  صلي ف  ي الم  سجد جم  ع تق  دیم        

     .الظھر مع العصر مع أنھ مقیم في بلده 
 أمطرت السماء وك ان الم سجد قریب ا فھ ل یج وز أن          -٢٦

م ع تق دیم المغ رب م ع الع شاء وھ و            یصلي في الم سجد ج    
  مقیم ؟ 

 أمط  رت ال  سماء وك  ان الم  سجد بعی  دا ولكن  ھ یمل  ك     -٢٧
مظلة فھ ل یج وز ل ھ أن یجم ع المغ رب م ع الع شاء جم ع               

  تقدیم ؟ 
 أمطرت السماء في وقت الظھ ر مط را ش دیدا ف أراد      -٢٨

الم  صلون أن ال ی  صلوا الظھ  ر وینتظ  روا وق  ت الع  صر    
   ذلك ؟لیجمعوا جمع تأخیر فھل یصح

  
.....................................................................  

 ال یصح ذلك وقد أثم ألنھ أخر صالة الظھر حتى خرج وقتھا م ن غی ر          -٢٤
ع  زم عل  ى فعلھ  ا ف  ي وق  ت الع  صر ، وت  صیر ق  ضاءا لخ  روج وق  ت الظھ  ر   

      . بدون نیة الجمع 
  . رخصة للمقیم والمسافر  نعم یجوز ذلك ألن الجمع في المطر-٢٥
  . ال یجوز ألنھ یشترط أن یكون المسجد بعیدا كي توجد رخصة الجمع -٢٦
  . ال یجوز ألنھ ال یتأذى حینئذ بالمطر -٢٧
  . ال یصح ألنھ ال یجوز في المطر جمع التأخیر -٢٨

  
  



 أمط   رت ال   سماء ف   أراد الم   صلون ف   ي الم   سجد أن -٢٩
لمغ رب ث م اختلف وا      یجمعوا بین المغرب والعشاء فصلوا ا     

 دقیقة ثم اتفقوا على الجم ع       ١٥في الجمع وبقوا یتناقشون     
  فھل یجوز أن یصلوا بعد ذلك العشاء ؟ 

 ص  لى الن  اس ف  ي الم  سجد المغ  رب وبع  د ال  صالة       -٣٠
أمط   رت ال   سماء مط   را غزی   را فھ   ل یج   وز أن ی   صلوا  

  .   العشاء جمع تقدیم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
ال یجوز ذلك ألنھ لم توجد مواالة بین الصالتین وھي شرط من شروط  -٢٩

  .جمع التقدیم 
  . ال یجوز ألنھ لم یوجد المطر عند اإلحرام بالمغرب وعند السالم منھا -٣٠

  



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب صالة الجمعة " 
  

   .على الرجالصالة الجمعة فرض عین 
  .فمن ترك الجمعة وصلى في بیتھ الظھر بال عذر أثم 

  . وھي تؤدى في وقت الظھر
فیكون وقت الجمعة من زوال ال شمس ع ن وس ط ال سماء             

  .إلى مصیر ظل الشيء كمثلھ 
   .ظھرا فإذا فات الوقت صلیت

 أھ  ل قری ة الجمع  ة إل ى قبی  ل الع صر فم  ا أن    أخ رَّ : مث ال  
حت   ى دخ   ل وق   ت الع   صر ون   زل أكم   ل اإلم   ام الخطب   ة 

  .لفوات الوقت فیصلون ظھرا 
  .إن فاتت صلیت ظھرا ف تقضى ،فعلم أن الجمعة ال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في شروط وجوب الجمعة " 
  

  :شروط وجوب الجمعة سبعة ھي 
فر األص لي وأم ا المرت د    فال تجب عل ى الك ا   : اإلسالم   -١

فتجب علیھ بأن یق ال ل ھ أس لم وص ّل ، فعل م أن المق صود           
  .باإلسالم ھو اإلسالم ولو فیما مضى كما بیناه سابقا 

صبي س واء أك ان ممی زا أو        فال تجب عل ى ال       :  البلوغ -٢
ولك  ن ال  صبي الممی  ز ی  ؤمر بالجمع  ة ل  سبع   غی  ر ممی  ز ،

  .ویضرب علیھا لعشر كبقیة الصلوات 
  .فال تجب على المجنون  : لعقلا -٣

وھ   ذه ال   شروط الثالث   ة ھ   ي ش   روط وج   وب ال   صلوات  
 مالخمس فھذه الشروط لیست مختصة بالجمع ة ، وق د تق د      

ذكرھا في شروط وجوب الصالة وأعدناھا ھنا لمزید من         
  .التوضیح 

ف  ال تج  ب ص  الة الجمع  ة عل  ى العب  د ألن  ھ      : الحری  ة  -٤
  .لظھر مشغول بخدمة سیده وإنما تجب علیھ ا

  .فال تجب صالة الجمعة على النساء  : الذكورة -٥
م ن عن ده    ف ال تج ب ص الة الجمع ة عل ى             :عدم العذر  -٦

  : عذر من أعذار ترك الجماعة التي تقدمت وھي 
  المط   ر ، الوح   ل ، الح   ر والب   رد ال   شدیدین ، الم   رض     

  .الخوف على النفس أو العرض أو المال 
ص الة الجماع ة كع ذر    وكل األمثلة الت ي تق دمت ف ي ب اب         

  .لترك الجماعة ھي عذر لترك الجمعة 



 ویحتاج إلى الراح ة فھ ذا ل ھ         أنفلونزاشخص عنده   : مثال  
ألن اهللا سبحانھ ما جعل علینا ف ي ال دین م ن            ترك الجمعة   

  .حرج 
الم   رض ال   ذي ی   سقط ب   ھ وج   وب الجمع   ة أخ   ف م   ن   و

   .فلیتنبھفي الفریضة المرض الذي یسقط بھ وجوب القیام 
       .إلقامة في بلده أو في بلد سافر إلیھا -٧

  :ح فنقول یوضتوھذا كالم یحتاج إلى 
  :الناس ینقسمون إلى ثالثة أقسام 

وطنھ ومح ل إقامت ھ     في  وھو الذي یسكن     : المستوطن -١
  . بیتھ وأھلھ ومالھ ھأي مسقط رأسھ الذي فی

  .وھو الذي خرج من بلده  : المسافر -٢
 أی ام  ٤ إلقامة في بلد سافر إلیھ  وھو من نوى ا   : المقیم   -٣

فأكثر ، فقد بینا فیما سبق أن المسافر إذا وص ل إل ى البل د            
 أیام فأكثر فإنھ ینقطع  ٤الذي سافر إلیھ ونوى أن یقیم فیھ        

  .عنھ السفر وال یعد مسافرا ولذا یتم الصالة 
فھذا ال یعد مستوطنا ألنھ لیس في بل ده ، وال یع د م سافرا          

  . أیام فأكثر ٤قامة أیضا ألنھ نوى اإل
وعلم أن المسافر یكون مسافرا في ح ال طری ق ال سفر أو     

  . أیام ٤إذا نوى اإلقامة أقل من 
أي الثالثة تجب عل یھم  وبعد ھذا البیان نرجع نسأل سوآال  

  ؟صالة الجمعة 
   ، وال تجب على المسافر والمقیم ، المستوطن: والجواب 

 الم ستوطن والمق یم   م ا ی شمل   " اإلقام ة "  نقصد بقولنا    ًاإذ
، ول  و ك  ان ویخ  رج الم  سافر ألن  ھ ال تج  ب علی  ھ الجمع  ة  

  .سفره قصیرا فال نشترط ھنا السفر الطویل 



 عنھ  ا یبع  دخ  ارج البل  دة مح  ل س  افر ش  خص إل  ى : مث  ال 
  میال واحدا فھل یجوز لھ ترك الجمعة ؟

  .نعم ألنھ مسافر : الجواب 
ر بع د    ینبغ ي توض یحھا وھ ي أن ھ یح رم ال سف            مسألةوھنا  

فجر الجمعة ، بمعنى بعد دخول الفج ر ال صادق م ن ی وم               
ع الجمع  ة ال یح  ل للم  سلم أن یخ  رج م  سافرا ألن  ھ سی  ضیّ   

 طریق   ھ فیج   وز ف   يالجمع   ة ، إال إذا أمكن   ھ أن ی   صلیھا  
  .حینئذ 

فعلم أننا نقصد بقولنا یجوز للمسافر ترك الجمعة ھ و م ن            
 س  افر قب  ل الفج  ر ك  أن س  افر ف  ي اللی  ل ، أو س  افر ی  وم       

  .الخمیس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في شروط صحة الجمعة " 
  

قد بینا الفرق بین ش رط الوج وب وش رط ال صحة ف ارجع         
  .إلیھ 

   :ھي ستةجمعة شروط صحة الو
   . أن تؤدى في وقت الظھر -١

  .فإذا فات وقتھا صلیت ظھرا كما سبق 
   . من أھل الجمعة٤٠أن یكون عدد المصلین  -٢

 ٤٠ ص   الة الجمع   ة بأق   ل م   ن  بمعن   ى ال یمك   ن أن تق   ام 
 وھ و   ٣٩واإلمام یحسب م ن األربع ین فیك ون الم صلون           

  . ھذا أقل عدد ٤٠تكملة الـ 
 رج ال   ٣٩كانت ھنالك قریة صغیرة لیس فیھ ا إال         : مثال  

 الجمع   ة ف   صالتھم باطل   ة  وافخط   ب بھ   م أح   دھم وص   ل  
وعلیھم أن یصلوا الظھر ألن ھ ال ت صح الجمع ة بأق ل م ن               

٤٠.   
انی  ا ن  شترط ف  ي ھ  ؤالء األربع  ین ص  فات       ھ  ذا أوال ، وث

 ل م  وص ف یجب أن تتوفر حتى تصح بھم الجمعة فإن فقد        
  .تصح الجمعة 

   .مستوطنین ، أحرارا ، رجاالوھي أن یكونوا 
 وال  نساءھو الذكر البالغ ، فال تصح الجمعة بال        : والرجل

ال نقصد أن صالة الجمع ة لألطف ال والن ساء          و ،   ألطفالبا
 رج  ال ، ب  ل نق  صد أن      ٤٠ص  لوا م  ع  غی  ر ص  حیحة إذا  

  . ال بد أن یكونوا رجاال كلھم ٤٠الـ 



   رج  ال وص  بي ممی  ز  ٣٨مث  ال أقیم  ت ص  الة الجمع  ة ب  ـ   
   وام    رأة ، ف    ال ت    صح الجمع    ة ألن    ھ ل    م یكتم    ل الع    دد   

  .والصبي والمرأة ال یحسبان 
 فل و ك انوا عبی دا ل م     اوكذلك ال بد أن یكون الرجال أحرار  

  .ھم العدد یصح أن یستكمل ب
   رج  ال ح  را ، ورج  ل عب  د  ٣٩أقیم  ت الجمع  ة ب  ـ  : مث  ال 

  .فال تصح الجمعة 
ف  إذا ص  لى العب  د م  ع األربع  ین ص  حت الجمع  ة لھ  م ول  ھ     

  .لكن أن یكون ھو واحدا من األربعین ھذا ال یصح 
وكذلك یجب أن یكون الرجال األح رار م ستوطنین أي ال       

  .یكونوا مسافرین أو مقیمین 
 رج   ال م   ن أھ   ل البل   د      ٣٨ الجمع   ة ب   ـ  أقیم   ت: مث   ال 

  .ومسافر ، ومقیم ، فال تصح الجمعة 
فعل  م أن األربع  ین ال ب  د أن یكون  وا م  ن أھ  ل المدین  ة أو      

  .القریة أي تكون ھي موطنھم 
وال نق  صد أن ص  الة الجمع  ة للم  سافرین والمقیم  ین غی  ر   

  .صحیحة ، بل نقصد أنھم ال یكونوا جزءا من األربعین 
لم سافر والمق یم الجمع ة م ع أھ ل البل د وق د            صلى ا : مثال  

 األربع  ین ف   صالة الجمع   ة ص   حیحة   أھ   ل البل   داس  تكمل 
  . للجمیع 

ف      تلخص أن أھ      ل الجمع      ة ھ      م الرج      ال األح      رار 
 م  نھم ٤٠الم  ستوطنون فھ  ؤالء یج  ب أن تق  ام الجمع  ة ب  ـ  

وبعد ذل ك إذا دخ ل معھ م ال صبیان والن ساء والم سافرون              
  .ة للجمیع والمقیمون لم یضر وتصح الجمع



 م   سلما ف   ي بعث   ة إل   ى إح   دى ال   دول   ٥٠س   افر : مث   ال 
 أع  وام ، ول م یج  دوا م  سجدا ی  صلي  ٤األوربی ة للدراس  ة   

فیھ أھ ل البل د الجمع ة ف اجتمعوا ف ي س احة م ن ال ساحات                 
  وصلوا الجمعة فھل تصح منھم ؟

ال ت   صح ، ألنھ   م لی   سوا م   ستوطنین ب   ل ھ   م   : الج   واب 
م ن أھ ل البل د وج ب      ٤٠مقیمون ، ول و وج دوا جمع ة ب ـ       

عل یھم الح ضور وت  صح لھ م الجمع ة ، أم  ا أن یقیم وا ھ  م      
  جمعة ویكونوا من األربعین فھذا ال یصح والجمعة باطلة 

 یك  ون المك  ان ال  ذي ت  صلى فی  ھ الجمع  ة مدین  ة أو    أن -٣
   . قریة

أي تق   ام ف   ي مح   ل ثاب   ت ذي بنی   ان ف   البیوت مبنی   ة م   ن  
 غی ر ذل ك مم ا    أو الطین أو الخشب أوأو الحجر  الطابوق  

  .یبنى والناس تعیش فیھ دائما 
أما ما لیس كذلك فال تصح صالة الجمعة فیھ كال صحراء           

  .فھي لیست مدینة أو قریة فال تصح أن تقام فیھا الجمعة 
وأھل الخیام الذین یسكنون الب وادي وبی وتھم لی ست مبنی ة      
بل من القم اش ونح وه ، وت راھم یرحل ون عنھ ا ص یفا أو            

 الم   اء والع   شب فھ   ؤالء ال تج   ب عل   یھم  ش   تاءا یبتغ   ون
الجمع  ة أص  ال ، ألنھ  م لی  سوا م  ستوطنین ب  ل ھ  م رح  ل       
یتنقلون وحتى لو بقوا في محل بضع سنین فھ م ج اھزون       

  .للرحیل 
والقصد أنھ یشترط أن تقام الجمع ة داخ ل البل د س واء ف ي         

  .المدن أو في القرى ، وال یصح أن تقام خارجھا 
ری  ة ص  غیرة فخرج  وا م  ن  جماع  ة ی  سكنون ف  ي ق: مث  ال 

 وأرادوا أن  بالق صر م سافرھم منھ  یبدأ   إلى موضع القریة  



فعل  یھم أن ی  دخلوا ف  ي داخ  ل ، ی  صلوا الجمع  ة ف  ال ت  صح 
  القری  ة وی  صلوا الجمع  ة س  واء ف  ي م  سجد أو ف  ي الع  راء   

  .فلیس المسجد شرطا ، وإن كان ھو األفضل 
أن  اس ی  سكنون مدین  ة الفلوج  ة فخرج  وا منھ  ا إل  ى  : مث  ال 

 بنیانھ  اخ  ارج  ال  سفر أي نق  صر أح  دھم فی  ھ ح  ی  مح  ل ی
 م ن ھ ل الجمع ة      ٤٠وأقاموا الجمعة في  وق ت الظھ ر ب ـ           

  فھل تصح جمعتھم ؟
  .ال تصح ألنھم لم یقیموھا داخل البلد : الجواب 

 س نین   ١٠الزم أھل الخیام موضعا من ال صحراء        : مثال  
 رج ل م نھم وأق اموا الجمع ة ف ي ال صحراء       ١٠٠ف اجتمع  
  ح الجمعة ؟فھل تص
حی ل ف ي أي وق ت         ال تصح ألنھم م ستعدون للر     : الجواب  

ف ال ھ م م ستوطنون ، وال مك انھم ص الح            ولیس لھم أبنییة    
  .للجمعة ألنھ لیس من أبنیة ثابتة 

   .أن تصلى الجمعة ركعتین في جماعة -٤
فال یصح أن تصلى الجمعة أربع ا ، وال ی صح أن ت صلى            

  .فرادى 
قت داء للم أمومین ، ونی ة اإلمام ة         ومن ھن ا نعل م أن نی ة اإل        

لإلم  ام رك  ن م  ن أرك  ان ال  صالة فیج  ب أن ین  وي اإلم  ام    
 م  ع تكبی  رة اإلح  رام ال قبلھ  ا وال بع  دھا ، وین  وي      إمام  ا

 م ع تكبی رة اإلح رام ال قبلھ ا          اإلقت داء الناس من خلف ھ نی ة       
  .وال بعدھا 

  
  
  



  .الخطبة األولى  - ٥
  . الخطبة الثانیة - ٦

ت  صح وش  روط یج  ب أن تت  وفر حت  ى  أرك  ان وللخطبت  ین 
وبالت  الي ت  صح الجمع  ة ف  إذا فق  د أم  ر منھ  ا      ،  الخطبت  ان

  .بطلت الخطبة وبطلت الجمعة 
  :أركان الخطبتین خمسة ھي ف

 ، وال ب د م ن لف ظ الحم د ، وال             حمد اهللا ف ي الخطبت ین      -١
  .المعنى ، كالشكر هللا ، والعظمة هللا یكفي ما یقاربھ في 

   لى اهللا علیھ وسلم في الخطبتینالصالة على النبي ص -٢
   . الوصیة بالتقوى في الخطبتین -٣

  .فعل األوامر ، واجتناب النواھي  : والتقوى
  .، أو أطیعوا اهللا فیكفي اتقوا اهللا 

   ق  راءة آی  ة واح  دة عل  ى األق  ل ف  ي إح  دى الخطبت  ین       -٤
  .األولى الخطبة واألفضل أن تكون في 

   .ثانیةالدعاء للمؤمنین في الخطبة ال -٥
   . ، أو رحمكم اهللا سلمینفیكفي اللھم اغفر للم

  :خمسة ھي شروط صحة الخطبتین و
  . ، فال یصح أن یكون الخطیب امرأة الذكورة -١
الطھارة عن الحدث والخبث في بدن وثی اب الخطی ب           -٢

  .وفي المكان الذي یقف علیھ 
فإذا أحدث الخطیب في أثناء الخطبة نزل وتوض أ ورج ع         

خطبة من األول ، مثلما لو أن المصلي أح دث یب دأ       یبدأ بال 
  .بالصالة من جدید 

  . ، فال تصح الخطبة إن انكشفت عورتھ ستر العورة -٣



، فال یصح أن یخطب قاعدا ، إال إذا عج ز ع ن          قیامال -٤
  .ذلك فیخطب قاعدا 

 وال ب د أن یطم ئن ف ي جلوس ھ           الجلوس بین الخطبت ین    -٥
ین ف    ي ال    صالة   كم    ا یطم    ئن ل    و جل    س ب    ین ال    سجدت  

  .بقدر قراءة سورة اإلخالص جلوسھ واألفضل أن یكون 
مث  ال ألق  صر خطب  ة ت  شتمل عل  ى م  ا ال ب  د من  ھ ، وق  ف     

الحم   د هللا : الخطی   ب بع   د دخ   ول وق   ت الجمع   ة ق   ائال      
یاأیھ ا ال ذین آمن وا    "  ، اتقوا اهللا  والصالة على رسول اهللا 

ث  م  " اتق  وا اهللا ح  ق تقات  ھ وال تم  وتن إال وأن  تم م  سلمون     
الحم  د هللا وال  صالة عل  ى : یجل  س ویطم  ئن ث  م یق  وم ق  ائال 

رس     ول اهللا اتق     وا اهللا رحمك     م اهللا ، وین     زل لل     صالة       
الخطبة في نصف دقیق ة أو أق ل وتع د الخطب ة         تلك  فتكون  

  .صحیحة األركان والجمعة صحیحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في مستحبات الجمعة " 
  
  :مستحبات الجمعة خمسة ھي 

ب  اب  لم  ن یری  د ح  ضورھا ، وھ  ذا ذكرن  اه ف  ي سلالغ   -١
األغ  سال الم  ستحبة ووقت  ھ م  ن الفج  ر ال  صادق ویخ  رج     
وقت الغسل بانتھاء الجمعة ، وتقریبھ من وق ت الح ضور       

  .أفضل كي ال یعرق أو یتوسخ 
وذل ك بإزال ة الوس خ      تنظی ف الج سد      ویستحب م ع الغ سل    

وال  سواك واس  تعمال ال  صابون  ، الرائح  ة الكریھ  ة من  ھ  و
  .ألسنان ل

 وق  ص  ق  ص األظف  ار وإزال  ة ش  عر األب  ط ، والعان  ة    -٢
   .الشارب

ذر الم سلم م ن   ح   أي التعطر برائح ة طیب ة ولی       التطیب -٣
  . الكحول ل العطور النجسة التي تحتوي علىاستعما

       .لبس البیاض من الثیاب -٤
  . اإلنصات لخطبة اإلمام -٥

   :أمرینواإلنصات یشتمل على 
   .الكالمالسكوت وترك  -أ

 ، ف ال یكف ي أن    على كالم الخطی ب   واالنتباهاإلصغاء   -ب
  .یسكت وھو شارد الذھن ال یدري ماذا یقال 

اإلمام یخطب وأحد المصلین یتحدث بالھ اتف ھ ل          : ثالم
  تصح جمعتھ ؟

الج  واب نع  م ت  صح جمعت  ھ وال ی  أثم ، ألن الك  الم مك  روه  
  .ولیس محرما 



م أثناء الخطبة ، ك ال  وال نقصد أننا نحث الناس على الكال   
بل ھو مكروه وخالف السنة ، ولك ن ھ ل ھ و ح رام أو ال        
ھ   ل ھ   و یبط   ل جمعت   ھ أوال ، وق   د علمن   ا أن الجمع   ة       

  .صحیحة وال یأثم 
وج  ب رد أثن  اء الخطب  ة  م وھ  و ی  دخل الم  سجد   وم  ن س  لّ 

 وإن كان ابتداء السالم مع الخطبة مكروھ ا          علیھ ، السالم  
  . فإن سلم وجب الرد علیھ ال یسلم ،أفاألولى لمن یدخل 

م  ن دخ  ل واإلم  ام عل  ى المنب  ر م  اذا یفع  ل ھ  ل       : م  سألة
   بال صالة ؟سیصلي أو یجل

 ل   ھ ال   صالة ركعت   ین خفیفت   ین تحی   ة  ی   ستحب: الج   واب 
  .المسجد ، ولو جلس ال شيء علیھ 

ومعنى الخفیفتین أي لیستا ط ویلتین ف ي الع رف ، فتك ون             
 وقت الخطبة ك أن   مثل سنة الفجر ، فإن أطال الصالة في       
  .قرأ بسورة طویلة ، فإن صالتھ تبطل 

 حت ى ل و ك ان علی ھ      فال یجوز أن ینشأ ص الة  حاضرأما ال 
  .قضاء فرض فال یصلیھ في ھذا الوقت 

اإلمام جل س للخطب ة الثانی ة وق ام أح د الحاض رین            : مثال  
  .فأحرم بركعتین ، فھذا آثم وصالتھ ال تنعقد 

  
  
  
  
  
  
  



   "تنبیھ" 
  

   وانعقاد، صحةو، وجوب : اب یوجد مصطلح في ھذا الب
ف    الوجوب وال    صحة معروف    ان ف    ي ش    روط الوج    وب  
والصحة وتقدم بیانھما ، أما اإلنعقاد فمعناه أن الجمع ة ب م     

ت أھ ل الجمع ة م ن       تنعقد وبم تكون ، وقد بینا ذل ك ب صفا         
األربعین وھم الرج ال األح رار الم ستوطنون فھ ؤالء ھ م        

  . من تنعقد وتنشأ الجمعة بھم
  :وھذه بعض أسئلة ننشط بھا األذھان 

ھنال  ك م  ن تج  ب عل  یھم الجمع  ة وت  صح م  نھم وتنعق  د   -١
   ؟الجمعة بھم فمن

المستوطن ، فإن أھل البلد من الرجال األحرار     : الجواب  
ب  أن وتنعق  د بھ  م  ، وت  صح م  نھم  ، تج  ب عل  یھم الجمع  ة   
  .یكونوا من األربعین 

صح م نھم وال  ھنالك من ال تجب عل یھم الجمع ة وال ت      -٢
   ؟تنعقد بھم فمن ھم

الك     افر األص     لي وال     صبي غی     ر الممی     ز    : الج     واب 
، ف  إن ھ  ؤالء ال تج  ب عل  یھم ال  صالة ، وإذا     والمجن  ون 

 م  ن اص  لوھا ال ت  صح م  نھم ، وال تنعق  د بھ  م ب  أن یكون  و   
  .األربعین 

ھنال  ك م  ن تج  ب عل  یھم الجمع  ة وال ت  صح م  نھم وال     -٣
   ؟تنعقد بھم فمن

 ألن  ھ یخاط  ب - أعاذن  ا اهللا م  ن ال  ردة -ت  د المر: الج  واب 
بكل الفرائض ولكن ال ت صح من ھ حت ى ی سلم ، وك ذلك ال           

  .تنعقد بھ ألنھ كافر 



ھنال  ك م  ن ال تج  ب عل  یھم الجمع  ة ولك  ن ت  صح م  نھم  -٤
   ؟وتنعقد الجمعة بھم فمن

الم   ستوطن المع   ذور ك   المریض ، فإن   ھ ال یج   ب علی   ھ     
قد ب ھ فیك ون    الحضور ، ولكن إذا حضر صحت منھ وتنع       

  .من أھل األربعین 
من تجب عل یھم الجمع ة وت صح م نھم ولك ن ال             ھنالك   -٥

   ؟تنعقد الجمعة بھم فمن
 أیام فأكثر تجب ٤المقیم ، فإن من نوى اإلقامة       : الجواب  

علیھ الجمع ة وت صح من ھ إذا ص الھا ولك ن ال یك ون م ن                 
  .أھل األربعین 

م وال ھنال  ك م  ن ال تج  ب عل  یھم الجمع  ة وت  صح م  نھ    -٦
   ؟تنعقد بھم فمن

  الم  سافر ، وال  صبي الممی  ز ، والعب  د والم  رأة    : الج  واب 
فإنھ ال تجب علیھم الجمعة وتصح منھم إذا صلوھا ولك ن        

  .ال تنعقد بھم فال یكونوا من األربعین 
    
  
   
  

  
  

  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

  .الجمعة فرض عین 
   :سبعةوشروط وجوبھا 

  . اإلسالم -١
  . البلوغ -٢
  . العقل -٣
  . الذكورة -٤
  . الحریة -٥
 عدم الع ذر ، ب أن یوج د ع ذر م ن أع ذار ت رك ص الة                -٦

  .الجماعة 
  . اإلقامة بأن یكون مستوطنا ، أو مقیما ال مسافرا -٧

   :ستةوشروط صحتھا 
  . أن تؤدى في وقت الظھر -١
  . من أھل الجمعة ٤٠ أن یكون عدد المصلین -٢

  .ار المستوطنون الرجال األحر: وأھل الجمعة ھم 
 أن تق    ام ف    ي البل    د مدین    ة أو قری    ة وال ت    صح ف    ي   -٣

،و ال خارج البلد بأن یكون ف ي موض ع تق صر      الصحراء  
فیھ الصالة ، وذل ك ح ین مج اوزة ح دود البل دة أو القری ة                

  .ومفارقة البنیان 
  . أن تؤدى ركعتین في جماعة -٤
  .الخطبة األولى  -٥
  . الخطبة الثانیة -٦

  .ركان وشروط وللخطبتین أ
  :فأركانھما خمسة 



  . حمد اهللا فیھما وھذا اللفظ متعین -أ
  . الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیھما -ب
  . الوصیة بالتقوى فیھما -ج
  . قراءة آیة في إحدى الخطبتین -د

  . الدعاء للمؤمنین في الخطبة الثانیة -ھـ 
  :وشروطھما خمسة 

  . الذكورة -أ
  .الحدث والخبث  الطھارة عن -ب
  . ستر العورة -ج
  . القیام عند القدرة ، فإن عجز صلى جالسا -د 

  . الجلوس بین الخطبتین مطمئنا في جلوسھ -ھـ 
   :خمسة وسنن الجمعة 

  . وتنظیف البدن الغسل -١
ق   ص األظف   ار وإزال   ة ش   عر اإلب   ط والعان   ة وق   ص     -٢

  .الشارب 
  . التطیب -٣
  . لبس البیاض -٤
  .طیب  اإلنصات للخ-٥

وم  ن دخ  ل واإلم  ام یخط  ب ی  ستحب أن ی  صلى ركعت  ین     
خفیفت  ین ، ف  إن طولھم  ا أي ص  ارتا ط  ویلتین ف  ي الع  رف  

  .بطلت 
وال ینشى الحاض ر للجمع ة ص الة ألن ذل ك مح رم ، ف إن         

  .أنشأ لم تنعقد صالتھ مع اإلثم 
  
  



  "مخطط توضیحي " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  الجمعة 

  
  

  مستحباتھا                 شروط صحتھا             شروط وجوبھا               حكمھا  
                                             )فرض عین (   

            
                                      الغسل        وقت الظھر           اإلسالم                  

تنظیف البدنو                
                                   في البلدتؤدى                                      البلوغ

                   
 لبس البیاض                                 ٤٠                   المصلون  العقل 

  رجال           )من أھل الجمعة (                        
   أخذ الظفر                                            أحرار                                الذكورة

   ونحوه مستوطنون                                                              
                                                                    ركعتان في جماعة                                  الحریة

  ب                                                                التطّی                
      الخطبة األولى                                عدم العذر

                                            اإلنصات                                              
                      الخطبة الثانیة                      اإلقامة

                                             
                         

        شروطھما                            أركانھما         
                                           الذكورة          الحمد هللا                                    

                                           الطھارة            الصالة على النبي
                     ستر العورة                                                           الوصیة بالتقوى

  القیام                                           قراءة آیة في أحدھما                
                                                       عند القدرة                                          

  الجلوس بینھما                                       الدعاء للمسلمین                                                        
                                                                                               في الثانیة



  "أضواء على النص " 
  

  فصل 
اإلس   الم   : ء  س   بعة أش   یا *وش   رائط وج   وب الجمع   ة (  

   * ، والحری ة ، والذكوری ة ، وال صحة         *والبلوغ ، والعقل  
   .*واإلستیطان

 أو قری ة  *م صرا أن تك ون البل د   :  ثالث ة  *وشرائط فعلھ ا  
 ، وأن یك ون     *وأن یكون الع دد أربع ین م ن أھ ل الجمع ة           

 *الوق   ت باقی   ا ، ف   إن خ   رج الوق   ت أو ع   دمت ال   شروط
  .صلیت ظھرا 

  
  
  

.....................................................................  
 الجمعة اسم لسابع أیام اإلسبوع ، وتسمى ال صالة أی ضا بالجمع ة والم راد      *

  .ھنا الصالة كما ال یخفى 
 ھذه الشروط الثالثة اإلسالم والبلوغ والعق ل ھ ي ش روط وج وب ال صالة               * 

   .أعادھا المصنف لمزید من التوضیح 
 قول  ھ وال  صحة ھ  و احت  راز ع  ن الم  رض ف  إن الم  ریض ال تج  ب علی  ھ          *

  . ، ولو قال عدم العذر لكان أولى ، فالصحة مثال ولیس قیدا الجمعة
قول  ھ اإلس  تیطان ھ  و أن یك  ون مقیم  ا ف  ي وطن  ھ ، ول  و ق  ال اإلقام  ة لك  ان     * 

أحسن وأدق ألن اإلس تیطان قاص ر عل ى الم ستوطن ، وال ی شمل المق یم م ع             
  .یھ الصالة أنھ تجب عل

  .أي شروط صحة فعلھا * 
  .المصر ھو المدینة * 
أھ    ل الجمع    ة ھ    م ال    ذین تنعق    د الجمع    ة بھ    م وھ    م الرج    ال األح    رار   * 

  .المستوطنون 
 من أھل الجمع ة ، أو  ٤٠أي عدمت شروط الصحة كأن لم یستكمل العدد        * 

  .كانوا خارج البلد فإنھم یصلون ظھرا 



 *فیھما ویجلس بینھما  یقوم  * خطبتان:  ثالثة   *وفرائضھا
  . وأن تصلى ركعتین في جماعة 

الغ   سل ، وتنظی   ف الج   سد     : أرب   ع خ   صال  * وھیئاتھ   ا
  . ، والطیب *ولبس الثیاب البیض ، وأخذ الظفر

 * ، وم  ن دخ  ل *وی  ستحب اإلن  صات ف  ي وق  ت الخطب  ة   
   .ثم یجلس * خفیفتین* واإلمام یخطب صلى ركعتین

  
  
  

.....................................................................  
قول  ھ وفرائ  ضھا أي ف  رائض ص  الة الجمع  ة أي أركانھ  ا وق  د علم  ت أن       * 

الركن جزء من الشيء والشرط خارج عنھ متقدم علیھ ، فكیف تكون خطب ة   
الجمعة داخلة في صالة الجمعة ھذا ال ی صح ، فم ا س ماه الم صنف ف رائض          

، وھذه بارة تساھل فلتغض النظر عنھ رائط ولیست فرائضا ، ففي الع     ش ھي
  .الثالثة التي ذكرھا تضم إلى شروط فعلھا فتكون الشروط ستة 

قول  ھ خطبت  ان ھ  ذان نقطت  ان أي الخطب  ة األول  ى نقط  ة ، والخطب  ة الثانی  ة   * 
نقط ة أخ رى ، وقول  ھ بع د وأن ت صلى ركعت  ین ف ي جماع ة ھ  ذه ھ ي النقط  ة        

  .الثالثة في قول المؤلف فرائضھا ثالثة 
 قولھ یقوم فیھما ویجلس بینھما ذك ر المؤل ف ركن ین م ن أرك ان الخطبت ین        * 

كم ا ذكرن ا    خمسة أركان أنھا   وقد ذكرنا    وھما القیام والجلوس بین الخطبتین    
   .فراجعالخطبتین شروط 

  .قولھ وھیئاتھا أي سننھا * 
  .  ومثلھ إزالة شعر اإلبط والعانة وقص الشارب * 
          .حرما بل ھو مكروه فالكالم في الخطبة لیس م* 
قول  ھ وم  ن دخ  ل واإلم  ام یخط  ب ھ  ذا بی  ان لل  داخل عل  ى الجماع  ة ، أم  ا       * 

الحاضرون فیھا فیحرم علیھم أن یصلوا واإلمام یخطب فإن ص لوا ل م تنعق د        
  .الصالة 

  .تحیة المسجد * 
       .فإن طولھما بطلت صالتھ * 

                                 



   "مسائل عملیة" 
  

 عذر فھ ل ت صح   ترك الجمعة وصلى الظھر بال رجل  -١
  صالتھ ؟

   رجل عبد ترك الجمعة بال عذر فھل یأثم ؟ -٢
   امرأة تركت الجمعة بال عذر فھل تأثم ؟-٣
 أمطرت السماء في وقت الجمعة وك ان الم سجد بعی دا            -٤

  وال یجد ما یقیھ المطر فھل یجوز للرجل ترك الجمعة ؟
ھ الذھاب للجمعة فھل یج وز       شخص مریض یشق علی    -٥

  لھ ترك الجمعة ؟
 ش  خص خ  شي عل  ى مال  ھ م  ن ل  صوص ف  ي طری  ق       -٦

   المسجد فھل یجوز لھ ترك الجمعة ؟
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
   . صالة الظھر صحیحة ولكنھ یأثم لتركھ الجمعة بال عذر -١
  . الجمعة غیر واجبة علیھ  ال یأثم ألن-٢
  . ال تأثم ألن الجمعة غیر واجبة علیھا -٣
  . نعم ألن المطر عذر شرعي لترك الجمعة والجماعة -٤
  . نعم یجوز ألن المرض عذر شرعي -٥
  . نعم یجوز ألن الخوف على المال عذر شرعي -٦
  



   شخص مسافر فھل یجوز لھ ترك الجمعة ؟-٧
  فھل یجوز لھ ذلك ؟ شخص سافر عند فجر الجمعة -٨
 سافر شخص من بغداد إل ى دم شق ووص ل إلیھ ا ی وم            -٩

 أی  ام فھ  ل یج  وز ل  ھ ت  رك   ٣الجمع  ة ون  وى أن یق  یم فیھ  ا  
  الجمعة ؟ 

 سافر شخص من بغداد إلى دمشق ووصل إلیھا لیل ة    -١٠
 أی  ام فھ  ل یج  وز ل  ھ ت  رك   ٤الجمع  ة ون  وى أن یق  یم فیھ  ا  

  الجمعة ؟
حت  ى خ  رج وقتھ  ا  جماع  ة ف  ي قری  ة أخ  روا الجمع  ة -١١

  فھل یجوز لھم أن یقضوا الجمعة ؟ 
 في بلدة ما ھجر الناس الجمعة م ن أھلھ ا ول م یوج د               -١٢

   رجال فھل یجوز لھم أن یصلوھا ؟ ٣٩من یصلیھا سوى 
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
   .نعم یجوز ألنھا ال تجب على المسافر -٧
  . ال یجوز ذلك إال إذا استطاع أن یصلیھا في طریق السفر -٨
  . أیام فیبقى مسافرا ٤ نعم یجوز ألنھ نوى أن یقیم أقل من -٩

  . أیام صار مقیما فتجب علیھ الجمعة ٤ ال یجوز ألنھ بنیتھ أن یقیم -١٠
  . إذا خرج وقت الجمعة صلیت ظھرا وال یجوز أن تصلى جمعة -١١
   .  ٤٠ یكون العدد  ال یجوز حتى-١٢

  
  



 رج  ال ح  را ، وام  رأة  ٣٩أقیم  ت ص  الة الجمع  ة ب  ـ   -١٣
  وصبي وعبد فھل تصح الجمعة ؟

 س افر ش  خص إل ى بع  ض دول أورب ا للدراس  ة وف  ي    -١٤
 مسلما من بلدان مختلف ة فھ ل        ٣٩سكن الطالب وجد معھ     

  یجوز لھم أن یقیموا الجمعة ؟
رح ل   في إحدى الب وادي اجتم ع جماع ة م ن الب دو ال             -١٥

بل  غ ع  ددھم ال  سبعین ف  صلوا الجمع  ة ف  ي ال  صحراء فھ  ل  
  ؟تصح 

د فصلوا الجمعة من غی ر أن       ل من أھل الب   ٤٠ اجتمع   -١٦
  ینوي اإلمام نیة الجماعة فھل تصح الجمعة ؟

 في یوم الجمعة خط ب بھ م ص بي ممی ز فھ ل ت صح                 -١٧
  الجمعة ؟

 في یوم الجمعة ص عد الخطی ب عل ى المنب ر فأح دث         -١٨
  فماذا یفعل ؟

  
  
  
  

.....................................................................  
  . ال تصح ألن المرأة والعبد والصبي ال تنعقد الجمعة بھم -١٣
  . ال یجوز وال تصح منھم ألنھم لیسوا مستوطنین -١٤
   ال یجوز ألنھم لیسوا مستوطنین ، والمكان الذي تقام فیھ لیس ذا بنیان -١٥
ال ت  صح الجمع  ة ألن  ھ ال ت  صح الجمع  ة إال بنی  ة اإلمام  ة لإلم  ام ، ونی  ة   -١٦

  .اإلقتداء للمأمومین 
  . نعم تصح ألنھ یشترط في الخطیب الذكورة وال یشترط البلوغ -١٧
  .   علیھ أن ینزل ویتوضأ ثم یبدأ الخطبة من جدید -١٨

  



 صعد الخطیب على المنبر فخطب بھم الجمعة قاعدا -١٩
  فھل تصح الجمعة ؟من دون عذر 

 صعد الخطیب على المنبر فانكشفت عورتھ وھ و ال        -٢٠
  یدري فھل تصح الجمعة ؟

 خطب شخص بالناس الجمعة خطبة واحدة من غی ر    -٢١
أن یجلس بینھما ث م ن زل وص لى بھ م الجمع ة فھ ل ت صح                 

  الجمعة ؟
 خط  ب رج  ل بالن  اس الجمع  ة م  ن غی  ر أن یحم  د اهللا -٢٢

   ؟بلفظ الحمد فھل تصح الجمعة
 خطب رجل بالناس الجمعة من غیر أن یصلي على          -٢٣

  النبي صلى اهللا علیھ وسلم فھل تصح الجمعة ؟  
خط  ب رج  ل بالن  اس الجمع  ة م  ن غی  ر أن یوص  ي      -٢٤

الناس بتقوى اهللا وكانت خطبتھ سیاس یة بحت ة فھ ل ت صح                
  الجمعة ؟

 خطب رجل بالناس الجمعة خطبة بلیغة أبكى الن اس    -٢٥
رأ وال آیة في أي من الخطبتین فھ ل ت صح   بھا ولكنھ لم یق   

  الجمعة ؟
  

.....................................................................  
  . لصحة الخطبة إذا كان قادرا ال تصح الجمعة ألن القیام فیھا شرط  -١٩
  . ال تصح الجمعة ألن ستر العورة شرط لصحة الخطبة -٢٠
  . الجلوس بین الخطبتین شرط في الخطبة  ال تصح الجمعة ألن-٢١
  . ال تصح الجمعة ألن لفظ الحمد ركن في الخطبة -٢٢
 ال تصح الجمعة ألن الصالة على النبي صلى اهللا علی ھ وس لم رك ن ف ي       -٢٣

  .الخطبة 
  . ال تصح الجمعة حتى یوصیھم بالتقوى ، وال یتعین لفظ التقوى -٢٤
  .ركن في الخطبة القرآن من  ال تصح الجمعة ألن قراءة آیة -٢٥



 في بع ض ال دول األوربی ة ك ان أھ ل البل دة م سلمین                -٢٦
ولك  نھم ال یعرف   ون ش  یئا م   ن ال   دین ف  صلت بھ   م ام   رأة    
حاص  لة عل  ى ال  دكتوراه ف  ي الفق  ھ اإلس  المي فھ  ل ت  صح   

     الجمعة ؟
 خط  ب رج  ل بالن  اس الجمع  ة ودع  ا للم  سلمین ف  ي      -٢٧

  الخطبة األولى فقط فھل تصح الجمعة ؟
 ش  خص ذھ  ب للجمع  ة م  ن غی  ر أن یغت  سل للجمع  ة   -٢٨

  فھل تصح الجمعة ؟
 وثیاب بیضاء قدیمة    دیدةجملونة   شخص عنده ثیاب     -٢٩

  فماذا یستحب أن یلبس للجمعة ؟
   شخص دخل المسجد واإلمام یخطب فماذا یفعل ؟-٣٠
 ش  خص م  ن الحاض  رین ی  تكلم م  ع ص  احبة واإلم  ام  -٣١

  یخطب فھل تصح جمعتھم ؟
حاض   رین ق   ام ف   ي الخطب   ة الثانی   ة    ش   خص م   ن ال-٣٢

  وصلى ركعتین خفیفتین فھل تصح ؟
  

.....................................................................   
  . ال تصح الجمعة ألنھ یشترط أن یكون الخطیب ذكرا -٢٦
 ال ت  صح الجمع  ة ألن ال  دعاء للم  سلمین ف  ي الخطب  ة الثانی  ة رك  ن ف  ي       -٢٧

  .الخطبة 
  . تصح الجمعة ألن الغسل مستحب ولیس واجبا -٢٨
  . تستحب الثیاب البیض في یوم الجمعة -٢٩
  . یصلي ركعتین خفیفتین تحیة المسجد ثم یجلس -٣٠
 نعم تصح ألن الكالم في أثناء الخطبة مك روه ول یس محرم ا وال یبط ل               -٣١

  .الجمعة 
  . یحرم ذلك وال تنعقد صالتھ -٣٢

  
  



  "باب صالة العیدین " 
  

  .عید الفطر وعید األضحى  : ونعني بالعیدین
سنة مؤك دة للرج ال والن ساء وال صبیان          : وصالة العیدین 

  .الممیزین والعبید والمسافرین 
ولكن الم رأة ال شاّبة والجم یالت م ن الن ساء ی ستحب لھ ن            

  .الصالة في البیت ویكره ذھابھن للجماعة في العید 
ماع  ة ف  ي  وص  الة العی  دین یج  وز أن ت  ؤدى ف  رادى أو ج  

البی  ت ، ولك  ن ح  ضور الجماع  ة واس  تماع الخطب  ة م  ع       
  .اإلمام أفضل وأكثر أجرا 

ش  خص ص  لى الفج  ر ون  ام فلم  ا اس  تیقظ وج  د أن   : مث  ال 
الجماع  ة ق  د انتھ  ت فی  ستحب ل  ھ أن ی  صلیھا ف  ي بیت  ھ وال  

  .یتركھا ألن تركھا مكروه 
  .ووقت صالة العید من طلوع الشمس إلى زوال الشمس 

خر حت  ى ترتف  ع ال  شمس ق  در رم  ح ألن   واألف  ضل أن ت  ؤ
  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد صالھا في ھذا الوقت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "صفة صالة العید " 
  

ص  الة العی  دین ركعت  ان یكّب  ر ف  ي الركع  ة األول  ى س  بع       
تكبیرات عدا تكبیرة اإلحرام ، ویكبـّر ف ي الركع ة الثانی ة            
 خم  س تكبی  رات ع  دا تكبی  رة القی  ام ، وال تختل  ف ص  فة      

  .صالة عید الفطر عن صالة عید األضحى 
أراد ش  خص أن ی صلي ص  الة عی د الفط  ر فین  وي   : مث ال  

 ث م یق رأ     نویت أصلي س نة عی د الفط ر       مع تكبیرة اإلحرام    
دعاء اإلستفتاح ثم یكبر سبع تكبی رات یرف ع یدی ھ م ع ك ل       
تكبیرة ویفصل بین كل تكبی رة وأخ رى بقول ھ س بحان اهللا             

اهللا واهللا أكب ر ف إذا أكم ل التكبی رات          والحمد هللا وال إلھ إال      
السبع قال أعوذ ب اهللا م ن ال شیطان ال رجیم ویق رأ الفاتح ة               
وس  ورة ث  م یرك  ع ویعت  دل وی  سجد م  رتین ویق  وم للركع  ة   
الثانی  ة فیكّب  ر خم  س تكبی  رات یرف  ع یدی  ھ م  ع ك  ل تكبی  رة  
وی  سّبح ب  ین ك  ل تكبی  رة وأخ  رى ف  إذا أكم  ل التكبی  رات        

وسورة ورك ع واعت دل وس جد       الخمس تعوذ وقرأ الفاتحة     
م  رتین وت  شھد وص  لى عل  ى النب  ي ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم  

  .ویسلم وتتم صالتھ 
أراد شخص أن یصلي صالة عید األضحى فینوي : مثال 

      نوی  ت أص  لي س  نة عی  د األض  حى    م  ع تكبی  رة اإلح  رام   
  .ثم یكمل صالتھ مثل صالة عید الفطر 

ا ال شخص    أن یصلیھم  ویجوز،  ھذا ھو األفضل واألكمل     
ركعتین عادیتین كسنة الوضوء أو سنة الفجر ل یس فیھم ا        
تكبیرات وال ذكر ، بإستثناء نیة صالة عید الفطر وصالة      

  .عید األضحى فال بد منھما ألن النیة ركن في كل صالة 



فإذا كانت الصالة جماعة استحب بعد ال صالة أن یخط ب          
 رج  ل ف  یھم كخطب  ة الجمع  ة لكن  ھ ی  ستفتح الخطب  ة األول  ى

بقولھ اهللا أكبر ت سع م رات ث م یب دأ ب ـ إن الحم د هللا نحم ده              
ال   خ ، ث   م یجل   س قل   یال ویق   وم   ... ون   ستعینھ ون   ستغفره  

ی  ستفتح الخطب  ة الثانی  ة ب  سبع تكبی  رات ث  م یب  دأ بالحم  د هللا  
  .ویكمل خطبتھ 

وص  الة العی  د ال ی  شترط لھ  ا أن ت  ؤدى ف  ي الم  ساجد أو       
  .ي الصحراء البنیان بل یجوز أن تؤدى خارج البلد وف

سافر جماعة م ن بغ داد إل ى دم شق ف ي ی وم العی د                : مثال  
وف  ي الطری  ق نزل  وا ف  ي ال  صحراء وص  لوا جماع  ة وق  ام 
أحدھم یخطب بھم فھؤالء قد فعلوا س نة رس ول اهللا ص لى     

  .اهللا علیھ وسلم 
وقد علم بما قدمنا أن خطبة العید في التقدیم عك س خطب ة         

عد الصالة ، وف ي ی وم       الجمعة ، ففي العید الخطبة تكون ب      
الجمعة الخطبة قب ل ال صالة ھك ذا فع ل رس ول اهللا ص لى               

  . اهللا علیھ وسلم 
   
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في أنواع التكبیر " 
  

  :التكبیر نوعان 
التكبیر في أثناء صالة العیدین والخطب ة ، وق د م ر      : أوال  

  .بیانھما 
التكبی  ر ف  ي غی  ر ص  الة العی  دین والخطب  ة ، وھ  ذا  : ثانی  ا 

  :وع قسمان الن
وھذا التكبیر یبدأ من لیلة عید الفطر          : التكبیر المطلق  -١

ولیلة عید األضحى إل ى أن یح رم الم صلي ب صالة العی د               
ففي كل مكان یستحب التكبیر في المنزل في ال شارع ف ي          

  .      المسجد في السوق في كل مكان 
 اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكب ر اهللا أكب ر وهللا  : وصیغة التكبیر  

  .الحمد 
دخ  ل وق  ت المغ  رب م  ن لیل  ة العی  د فی  ستحب أن    : مث  ال 

یكب  ر الم  سلم والم  سلمة ف  ي ك  ل مك  ان تعظیم  ا لربن  ا ع  ز   
  .وجل 

وھو یكون خلف ال صلوات ، فف ي عی د       : التكبیر المقید  -٢
الفطر ال یوجد تكبی ر مقی د ، ب ل تكبی ر مطل ق ، وأم ا ف ي                   

  .عید األضحى فیوجد تكبیر مطلق ومقید 
   من ذي الحجة       ٩ وھو -تكبیر المقید من یوم عرفة فیبدأ ال

ویستمر إلى صالة العصر راب ع أی ام العی د ، ف إذا غرب ت           
  .الشمس انتھى التكبیر 

  فالتكبیر المقید یكون خلف كل الصلوات الخمس والنوافل 
 م   ن ذي ٩أذن الم   ؤذن ل   صالة الفج   ر المواف   ق  : مث   ال 

ي س نة الفج ر    الحجة وھو یوم عرفة فیقوم ال شخص ی صل        



اهللا أكب ر اهللا أكب ر اهللا أكب ر اهللا    : القبلیة وبعدھا یكبر قائال     
 م  رات أو أكث  ر  ٣أكب  ر وهللا الحم  د واألف  ضل أن یرددھ  ا  

ثم إذا صلى ص الة ال صبح كب ر ف إذا ق ام ی صلي ال ضحى                 
بع د ال شروق كب  ر ف إذا دخ  ل وق ت الظھ  ر وص لى القبلی  ة      

 الحج ة إل ى      من ذي  ١٣كبر وھكذا یستمر في تكبیره إلى       
  .أن یدخل الغروب فینقطع التكبیر 

مطل ق أي غی ر مقی د بكون ھ     : فتلخص أن ھ یوج د تكبی ران      
خل  ف ال  صالة ویب  دأ م  ن لیل  ة العی  د إل  ى ال  دخول ب  صالة    

  .العید سواء عید الفطر وعید األضحى 
ومقی   د أي م   رتبط بخل   ف ال   صالة ویك   ون خاص   ا بعی   د   

 قب  ل األض  حى ویب  دأ م  ن فج  ر ی  وم عرف  ة وی  ستمر إل  ى    
  .الغروب رابع أیام العید خلف كل صالة 

وی  ستحب أن یغت  سل ل  صالة العی  دین وی  دخل الوق  ت م  ن    
  .نصف اللیل إلى غروب الشمس في الیوم التالي 

تسن التھنئة بالعید ویدخل وقتھا في عی د الفط ر بغ روب       و
   .شمس لیلتھا وفي عید األضحى بصبح یوم عرفة

ی د الفط  ر فیق  ول  ص  لى الم سلمون المغ  رب لیل  ة ع : مث ال  
أحدھم لألخر تقب ل اهللا من ا ومن ك ، وإذا أخ ر التھنئ ة إل ى             

  . ما بعد صالة العید فال بأس 
  
  
  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

صالة العید س نة مؤك دة ت سن جماع ة وف رادى والجماع ة         
أف  ضل إال للم  رأة ال  شابة والجمیل  ة فیك  ره لھم  ا الح  ضور  

  .ویصلیان العید في البیت 
ع رج اال ون ساءا أح رارا وعبی دا ب الغین       وھي ت سن للجمی     

  .وصبیانا 
وھي ركعتان تؤدى كسنة الفجر إال أن ھ ی ستحب أن یكب ر             

 ٥ تكبی  رات وف  ي الركع  ة الثانی  ة    ٧ف  ي الركع  ة األول  ى   
  .تكبیرات 

وبعد صالة العیدین جماعة یستحب أن یخط ب بھ م رج ل     
 ٩خطبت  ین كالجمع  ة إال أن  ھ ی  ستفتح الخطب  ة األول  ى ب  ـ       

  . تكبیرات ٧، ویستفتح الخطبة الثانیة بـ تكبیرات 
ویوج  د غی  ر التكبی  ر ف  ي ص  الة العی  د وخطبتھ  ا تكبی  ران   

  :آخران 
التكبی  ر المطل   ق ویك   ون ف  ي الفط   ر واألض   حى   : األول 

  .ویبدأ من لیلة العید إلى اإلحرام بصالة العید 
التكبیر المقید بكون ھ خل ف ال صلوات ویك ون ف ي           : الثاني  

م  ن ص  باح ی  وم عرف  ة إل  ى غ  روب  األض  حى فق  ط ویب  دأ 
  .الشمس في رابع أیام العید 
اهللا أكبر اهللا أكب ر اهللا أكب ر اهللا         : وصیغة التكبیر المفضلة    

  .أكبر وهللا الحمد 
  
  
  



  "مخططات توضیحیة " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  صالة العید

  
  

        حكمھا         وقتھا         سننھا               كیفیتھا
  ) تكبیرات ٧في األولى : ركعتان (        من طلوع الشمس             )سنة مؤكدة (    

   تكبیرات٥               إلى زوالھا                            وفي الثانیة للجمیع        
                                                                

         
  

       الغسل           التكبیر                   الخطبة بعد الصالة            عة مع المسلمین              الجما     
                    ٧ وفي الثانیة ٩ یكبر في األولى            لغیر الشابة والجمیلة        

  
  

          مقید                مطلق                                                    
 )                              في األضحى فقط           (   )في الفطر واألضحى                                             (

یوم عرفة صبح     من          من غروب الشمس لیلة العید                                                   
                                                           إلى صالة العید                     إلى غروب الشمس

                                                                                   آخر أیام العید                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  
                                فصل

وھ  ي ركعت  ان یكب  ر ف  ي * وص  الة العی  دین س  نة مؤك  دة( 
األولى سبع تكبیرات سوى تكبیرة اإلح رام ، وف ي الثانی ة       

، ویخط  ب بع  دھا  *خم  س تكبی  رات س  وى تكبی  رة القی  ام   
  .كبر في األولى تسعا ، وفي الثانیة سبعا خطبتین ی

ویكب  ر م  ن غ  روب ال  شمس م  ن لیل  ة العی  د إل  ى أن ی  دخل  
خل  ف ال  صلوات * ، وف  ي األض  حى*اإلم  ام ف  ي ال  صالة 

م ن  * ، من ص بح ی وم عرف ة إل ى الع صر           * المفروضات
  *). آخر أیام التشریق 

   
  
  
  
  

.....................................................................  
للرجال والنساء والصبیان والعبید ولو للمنفرد والجماعة أفضل إال للمرأة        * 

  .الشابة والجمیلة 
  .للركعة الثانیة القیام أي 
  . وھذا ھو التكبیر المطلق ویكون في الفطر واألضحى* 
  .قیده باألضحى ألنھ ال یوجد في الفطر * 
  .الصلوات وھذا ھو التكبیر المقّید بكونھ خلف * 
  .أي إلى آخر وقت العصر * 
 م  ن ذي الحج  ة وف  ي ھ  ذه األی  ام یب  دأ  ١٣ – ١٢ – ١١ أی  ام الت  شریق ھ  ي *

الحجیج برمي الجمرات أي الحصى ، وس یأتي بیانھ ا إن ش اء اهللا ف ي كت اب              
  .الحج 

  



  "مسائل عملیة " 
  

 صلى رجل العید في بیتھ بال ع ذر فھ ل یح صل عل ى           -١
  أجر صالة العید ؟

بت امرأة شابة لتحضر صالة العید مع اإلم ام فھ ل          ذھ -٢
  یجوز ذلك ؟

 ص  لى ش  خص العی  د بع  د ص  الة الفج  ر مباش  رة فھ  ل    -٣
  تصح ؟ 

 شخص صلى العید مثل سنة الفجر ب ال تكبی رات فھ ل            -٤
  تصح لھ صالة العید ؟

 ش   خص ح   ضر العی   د م   ع الجماع   ة وان   صرف ول   م  -٥
  یستمع للخطبة فھل یجوز ذلك ؟

 ف ي ال صحراء ن زل م ن س یارتھ            شخص م سافر وھ و     -٦
  وصلى العید منفردا فھل یستحب ذلك ؟

  
  
  
  

.....................................................................  
 نعم یح صل ألن ص الة العی د س نة ول و للمنف رد وح ضور الجماع ة أول ى              -١

  .وأكثر أجرا 
  . یجوز ذلك ولكن مع الكراھة خشیة الفتنة -٢
   . تصح ألن وقتھا من طلوع الشمس إلى زوالھا ال-٣
  . نعم تصح ألن التكبیر فیھا مستحب ولیس واجبا -٤
  . نعم یجوز ذلك ألن الخطبة واستماعھا مستحب -٥
   .   نعم یستحب ذلك ألنھا تستحب للمسافر  -٦
  



   ش  خص ذھ  ب للعی  د م  ن غی  ر أن یغت  سل فھ  ل یج  وز   -٧
  ذلك ؟

 ھ  ي ال  سنة فكی  ف   ش  خص أراد أن ی  صلي العی  د كم  ا  -٨
  یصلیھا ؟

 أذن المؤذن لصالة المغرب من لیل ة عی د الفط ر وب دأ              -٩
   الن   اس یكب   رون ف   ي ال   شوارع واألس   واق فھ   ل ی   ستحب 

  ذلك ؟
 م ن ذي الحج ة فھ ل      ١٣ شخص ص لى الع صر ف ي         -١٠

  ؟یستحب لھ خلف الصالة أن یكبر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . نعم یجوز ذلك ألن الغسل مستحب ولیس واجبا -٧
   .٥ وفي الثانیة ٧ یكبر في الركعة األولى -٨
 نعم یستحب ذلك ألن وقت التكبیر المطلق یدخل من غروب الشمس لیل ة   -٩

  .العید إلى أن تصلى العید 
 آخ ر   نعم یستحب ذلك ألنھ تكبیر مقید یستمر من ص بح ی وم عرف ة إل ى         -١٠

 . من ذي الحجة ١٣وقت العصر في 
  



  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب صالة الكسوفین " 
  

  . ، كسوف الشمس ، وخسوف القمر ونعني بالكسوفین
س   نة مؤك   دة للجمی   ع رج   اال ون   ساءا    : ص  الة الك   سوفین 

  .أحرارا وعبیدا ، مقیمین ومسافرین ، بالغین وصبیانا 
   ولكن الجماعة أفضل ولو للمنفردوتسن صالة الكسوف 

صلت المرأة في بیتھا فتحصل عل ى       خسف القمر ف  : مثال  
  .أجر ھذه الصالة 

وی  سن الغ  سل قب  ل ص  الة الك  سوفین كم  ا تق  دم ف  ي ب  اب      
  . الغسل 

ووقت صالة كسوف الشمس یبدأ من ابتداء تغّی ر ال شمس        
وینتھ  ي وقتھ  ا إم  ا ب  انجالء  واختف  اء ش  يء م  ن ض  وئھا ،  

الشمس وانتھاء ظاھرة الكسوف تماما بحیث یطلع قرص        
   . وإما بغروب الشمس وھي كاسفة  ، كلھالشمس 

 ظھ را واس تمر س اعة       ٢ابتدأ الكسوف في الساعة     : مثال  
، فھن  ا انتھ  ى وق  ت  ث  م انجل  ت ال  شمس وانتھ  ى الك  سوف   

  .صالة الكسوف 
واستمر إل ى أن  ظھرا  ٢ابتدأ الكسوف في الساعة   : مثال  

غرب   ت ال   شمس ، فھن   ا ب   الغروب ینتھ   ي وق   ت ص   الة     
  .الكسوف 

ابت  داء تغّی  ر القم  ر   القم  ر یب  دأ م  ن ووق  ت ص  الة خ  سوف 
واختفاء شيء من نوره ، وینتھي وقتھا إما بانجالء القم ر         
وانتھ  اء ظ  اھرة الخ  سوف تمام  ا بحی  ث یرج  ع القم  ر كم  ا  

  .كان ، وإما بطلوع الشمس 



 لیال واستمر ن صف     ١٢ابتدأ الخسوف في الساعة     : مثال  
  .ساعة ، فھنا انتھى وقت صالة الخسوف 

 ل  یال واس  تمر إل  ى ١٢ي ال ساعة  ف  أ الخ  سوف ابت  د: مث ال  
طل   وع الفج   ر ال   صادق ، فھن   ا ال ینتھ   ي وق   ت ص   الة      

  .الكسوف بل ال بد من طلوع شيء من قرص الشمس 
وبعد صالة الكسوف جماعة یستحب أن یق وم ف یھم رج ل             
فیخط  ب بھ  م خطبت  ین كخطب  ة الجمع  ة یعظھ  م وی  ذكرھم   

  .باهللا عز وجل 
فی  ستحب اإلس  رار بھ  ا  وبم  ا أن ص  الة الك  سوف نھاری  ة   

كالظھر ، وبما أن صالة الخ سوف لیلی ة فی ستحب الجھ ر             
  .بھا كالعشاء 

  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في كیفیة صالة الكسوفین " 
  

  :لھا ثالث كیفیات 
  .الفجر  مثل سنة  ركعتین عادیتینىتصل أن :األولى

، أو وین  وي م  ع التكبی  ر نوی  ت أص  لي ص  الة الك  سوف       
  .سوف نویت أصلي صالة الخ

ف    ي ك    ل ركع    ة قیام    ان  أن ت    صلى ركعت    ین : الثانی    ة 
   .وركوعان

خسف القمر فوق ف ال شخص م ستقبال القبل ة ناوی ا            : مثال  
دع  اء نوی  ت أص  لي خ  سوف القم  ر م  ع التكبی  ر ث  م یق  رأ     

ق ائال  الفاتحة وس ورة ث م یرك ع ث م یعت دل           اإلستفتاح ویقرأ   
 وبدل أن یسجد یرج ع سمع اهللا لمن حمده ربنا ولك الحمد        

یقرأ الفاتحة وسورة ثم یركع ثم یعت دل ث م ی سجد س جدتین        
ثم یق وم ، ث م یق رأ الفاتح ة وس ورة ث م یرك ع ث م یعت دل ث م                
یرج  ع یق  رأ الفاتح  ة وس  ورة ث  م ی  سجد س  جدتین ویت  شھد     

  .ویسلم وتتم صالتھ 
والخالصة ھي أنھ بعدما یركع ویعت دل یرج ع للق راءة ث م        

، یفع  ل ف  ي  یرك  ع ویعت  دل وی  سجد فت  تم الركع  ة األول  ى     
  .الثانیة مثل ما فعل في األولى فتتم صالتھ 

  .وھذه الكیفیة أفضل من الكیفیة األولى 
أن تصلى مثل الكیفیة الثانیة ولكن یطیل الق راءة   : الثالثة   

 ، بمعنى ال یقرأ ب سورة ق صیرة         ویطیل الركوع والسجود  
بل سورة طویل ة ك البقرة وآل عم ران والن ساء والمائ دة ،        

 تسبیحات في الركوع والسجود ب ل یكث ر م ن        ٣وال یسبح   



مائة ت سبیحة أو أكث ر ، وھ ذه الكیفی ة أف ضل             مثل  التسبیح  
  . الكل 

إذا انتھ    ى وق    ت ص    الة الك    سوف ، وص    الة   : م    سألة 
 الخسوف ، فھل تقضیان ؟

  .ال تقضیان ، وال یصح قضاؤھما : الجواب 
انك  سفت ال  شمس ث  م انجل  ت ول  م ی  صلھا ال  شخص  : مث  ال 

  ھا فھل صحت ؟فقام وصال
       .لم تصح صالتھ ال یصح قضاؤھا و إذا صالھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

ص   الة الك   سوفین س   نة مؤك   دة للرج   ال والن   ساء ت   صلى  
  .جماعة وفرادى ، ویستحب بعد الجماعة الخطبة 

ویب  دأ وق  ت ص  الة الك  سوف عن  د ابت  داء التغّی  ر وینتھ  ي      
  . مس بانجالء الشمس ، أو بغروب الش

ویب  دأ وق  ت ص  الة الخ  سوف عن  د ابت  داء التغّی  ر وینتھ  ي     
  .بانجالء القمر ، أو بشروق الشمس 

  .وإذا خرج الوقت فال تقضى صالة الكسوفین 
  :ولھا ثالث كیفّیات 

  .كسنة الفجر ن ین عادیتیركعتأن تصلى  -١
ن ان وركوع  ا قیام  ع ة  ن ف ي ك  ل رك یركعت  أن ت صلى   -٢

    .   الركوع والسجود بال إطالة في القراءة وفي 
ن ان وركوع  ا قیام  ع ة  ن ف ي ك  ل رك یركعت  أن ت صلى   -٣

  .مع اإلطالة في القراءة وفي الركوع والسجود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مخطط توضیحي " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  صالة الكسوفین 

  
  

  كیفیتھا              سننھا                         وقتھا حكمھا 
  )                     كدة سنة مؤ ( 

     الخطبة بعد الجماعة                                                
                                    الغسل

         
 

      الخسوف                الكسوف       
 )من التغّیر (                 )من التغّیر (     

 شروقإلى االنجالء أو ال         ء أو الغروب إلى االنجال    
 

    
  
  

  
   أكمل                      كمال                          أقل                       

  ركعتان بركوع واحد        ركعتان بقیامین وركوعین         ركعتان بقیامین وركوعین    
  إطالةمع       في كل ركعة بال إطالة               في كل ركعة                                
                      

  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
  *، ف إن فات ت ل م تق ض     * وصالة الكسوفین س نة مؤك دة     ( 

وی  صلي لك  سوف ال  شمس وخ  سوف القم  ر ركعت  ین ، ف  ي 
 یطیل القراءة فیھما ، وركوع ان یطی ل   *كل ركعة قیامان  

  . ، ویخطب بعدھا خطبتین *ح فیھما دون السجودالتسبی
  ) . الشمس ، ویجھر في خسوف القمر یسر في كسوفو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . رجاال ونساءا ، جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل * 
   .لم تصح وال یصح قضاؤھا فإن قضیت * 
  .قتصر المؤلف على الكیفیة األكمل ا* 
أي ال یطی  ل ف  ي ال  سجود ، وھ  ذا خ  الف المعتم  د ، والمعتم  د أن  ھ یطی  ل        * 

  .السجود كالركوع 
  
  



  "مسائل عملیة " 
  

 ك  سفت ال  شمس ف  صلى رج  ل ف  ي بیت  ھ منف  ردا فھ  ل       -١
  تصح الصالة ؟

تج وز ص الة     كسفت الشمس بع د ص الة الع صر فھ ل            -٢
  الكسوف في ھذا الوقت ؟

سفت ال  شمس وغرب  ت ال  شمس وھ  ي كاس  فة فھ  ل      ك  -٣
  یجوز أن تصلى بعد الغروب ؟ 

 كسفت الشمس ثم زال الك سوف قب ل غ روب ال شمس              -٤
  بساعة فھل یجوز أن تصلى صالة الكسوف ؟

 خ  سف القم  ر وبق  ي خاس  فا م  ع أن الفج  ر ال  صادق ق  د -٥
  دخل فھل یجوز أن تصلى صالة الخسوف ؟

 م ن أج ل ص الة     خسف القمر ثم ذھب الرج ل لیغت سل     -٦
الخ    سوف ، وأط    ال ف    ي الغ    سل وم    ا إن خ    رج وج    د  
الخ   سوف ق   د انتھ   ى فھ   ل یج   وز ل   ھ أن یق   ضي ص   الة   

  الخسوف ؟ 
.....................................................................    

 نع م ت صح ال صالة وی ؤجر علیھ  ا ألن الجماع ة لی ست ش رطا ف ي ص  حة         -١
   .صالة الكسوف 

فت  ستثنى م  ن  یج  وز ألن ص  الة الك  سوف ص  الة ذات س  بب مق  ارن     نع  م -٢
  .أوقات النھي 

  . ال یجوز أن تصلى صالة الكسوف ألن وقتھا من الكسوف إلى الغروب-٣
 الكسوف أو بغ روب ال شمس وھ ي    بانتھاء ال یجوز ألن وقتھا یخرج إما       -٤

       .، فمتى انجلت الشمس خرج وقت الكسوف كاسفة 
ق  ت ص  الة الخ   سوف ینتھ  ي إم  ا ب  انجالء القم   ر ، أو       نع  م یج  وز ألن و  -٥

  . بطلوع الشمس 
  . ال یجوز ألن صالة الكسوف والخسوف ال تقضیان -٦
             



فھ  ل ش  خص ص  لى ص  الة الك  سوف فجھ  ر بال  صالة    -٧
   یجوز ذلك ؟

 صلى شخص ص الة الك سوف جماع ة ركعت ین ك سنة       -٨
  الفجر فھل یجوز ذلك ؟ 

وجع ل ف ي ك ل ركع ة         صلى شخص ص الة الخ سوف        -٩
قی  امین ورك  وعین ولكن  ھ ق  رأ ب  سور ق  صیرة فھ  ل یج  وز  

   ذلك ؟  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . نعم یجوز ذلك ولكنھ یستحب اإلسرار بھا ألنھا صالة نھاریة -٧
  . نعم یجوز -٨
   .  نعم یجوز ذلك -٩
   



  "صالة اإلستسقاء باب " 
  

ص   الة اإلست   سقاء ھ   ي ص   الة ی   صلیھا الم   سلمون عن   د   
  .الحاجة إلى الماء یطلبون المطر من اهللا عز وجل 

وھ  ذه الحاج  ة إل  ى الم  اء ق  د تك  ون ب  سبب اإلعتم  اد عل  ى   
قلة وج ود الم اء كانخف اض       المطر ، ثم ینقطع ، أو بسبب        

  .مستوى النھر ، أو بسبب جفاف البئر 
   .فرادى والجماعة أفضل وھي تسن جماعة و

وت  سن للجمی  ع ذك  ورا وإناث  ا مقیم  ین وم  سافرین أح  رارا   
  .وعبیدا بالغین وغیر بالغین 

  .ولیس لھا وقت معلوم فیجوز أن تصلى لیال أو نھارا 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "كیفیة صالة اإلستسقاء " 
  

صالة اإلستسقاء ركعتان ت صلى ك صالة العی د فیكب ر ف ي       
 ٥ی   رات ، وف   ي الركع   ة الثانی   ة     تكب٧الركع   ة األول   ى  

، وین  وي عن  د تكبی  رة اإلح  رام ق  ائال ف  ي قلب  ھ      تكبی  رات 
  .نویت أصلي صالة اإلستسقاء 

 ك  أمیر الم  ؤمنین  -وی  ستحب للح  اكم وص  احب ال  سلطان   
 أن ی  أمر باالس  تعداد -وال رئیس والمل  ك وم  ن ین وب عن  ھ   

 أی   ام متوالی   ة  ٤  الن   اس اإلست   سقاء ب   أن ی   صوم ل   صالة
في الیوم الراب ع وی أمرھم بالتوب ة م ن      حاكم  الویخرج بھم   

ال    ذنوب وال    صدقة عل    ى المحت    اجین واإلص    الح ب    ین  
المتخاص  مین وم  ن ك  ان ظالم  ا ألخی  ھ فلی  رد إلی  ھ حق  ھ ،    

یخ  رج بھ  م إل  ى ال  صحراء والخ  الء م  ن األرض لی  سع     ف
الناس ، ویخرجون بثیاب المھنة أي الثی اب الت ي یعمل ون        

العم  ل بالفالح  ة أو  بھ  ا ف  ي حاج  اتھم ف  ي بی  وتھم أو ف  ي     
ال  صناعة أو أي مالب  س متواض  عة وال ی  ضعون العط  ور 
ویخرج  ون معھ  م األطف  ال والعج  ائز ك  ل ذل  ك م  ن أج  ل    

    .إظھار االفتقار إلى اهللا سبحانھ 
وفي طریقھم یظھرون التذلل إلى اهللا بالدعاء ، والخشوع      
ف  ي القل  ب ب  أن تك  ون قل  وبھم حاض  رة م  ع ال  دعاء ، أو        

مح  شر ، وال ین  شغلون بأذھ  انھم ب  أمور    ب  التفكیر ب  أمر ال 
وال الدنیا ، وتكون أب دانھم خاش عة أی ضا فیم شون بھ دوء            

یتمایلون في مشیھم أو یرفعون أیدیھم وینزلوھا ، وك ذلك          
تخ   شع أص   واتھم ف   ال یرفعونھ   ا وی   صیح بع   ضھم عل   ى  

  .بعض 



 صلى بھم الحاكم أو من ینوب     فإذا اجتمعوا في الصحراء   
خطب بھم خطبت ین یجل س   ی د ثم عنھ ركعتین كصالة العی   

بینھم  ا وتك  ون الخطب  ة بع  د ال  صالة ، وی  ستفتح الخطب  ة     
 استغفارات ، ویكث ر     ٧ استغفارات والثانیة بـ     ٩األولى بـ   

 ف  ي الخطبت  ین ویع  ظ    غفارالخطی  ب م  ن ال  دعاء واإلس  ت    
الناس ویحثھم على التوبة فإذا أكمل الخطبة األولى جلس         

 الثانی ة وی ستفتحھا ب ـ       واطمأن في جلوسھ ثم یقوم للخطب ة      
 ف  إذا م  ضى ثل  ث الخطب  ة الثانی  ة اس  تدبر       اس  تغفارات٧

یحول ردائھ وھ و م ا یوض ع عل ى        الناس واستقبل القبلة و   
الكت  ف كالعب  اءة والجب  ة وطریق  ة التحوی  ل ھ  ي أن یجع  ل  

س یأتي توض یح ذل ك     ( یمین ال رداء ی ساره وأع اله أس فلھ          
ؤمن على  ثم یدعو اهللا عز وجل والناس ت       ) بفصل مستقل 

 الن  اس ویكم  ل بقی  ة الخطب  ة    دعائ  ھ ، ث  م یرج  ع ی  ستقبل   
 عل ى م ا س قاھم    ف إذا س قوا حم دوا اهللا ع ز وج ل     وینزل ،   

وإذا سمعوا صوت الرعد ق الوا س بحان م ن ی سبح الرع د          
بحمده والمالئكة من خیفتھ ، وإذا رأى ض وء الب رق ق ال              

  .سبحان من یریكم البرق خوفا وطمعا 
  
  
  
  
  
  
  
  



  "ل الرداء فصل في تحوی" 
  

  قلنا إن تحویل الرداء ھو جعل یمینھ یساره وأعاله أسفلھ 
وبیان ذلك إن الرداء ل ھ ط رف ع ن الیم ین وط رف ع ن                
ال   شمال فنح   ول الجان   ب األیم   ن ون   ضعھ عل   ى الكت   ف   
األی  سر ، ونح  ول الجان  ب األی  سر ون  ضعھ عل  ى الكت  ف     

ال  رداء فنجع  ل ال  ذي عن  د الكت  ف   األیم  ن ، وك  ذلك نقل  ب  
لرجلین ونجعل حاشیة الرداء في األعلى ، أي تحت عند ا

یحصل تحویل من الیمین إلى الیسار ، وتنكیس من أعلى          
  .إلى أسفل فھما أمران تحویل وتنكیس 

ویحصالن معا بفعل واحد بأن نمسك بالید الیمن ى ط رف            
ال  رداء األس  فل م  ن جھ  ة ی  ساره ، فن  ضعھ عل  ى الكت  ف      

 األس فل م ن   األیمن ، ونمسك بالید الیسرى ط رف ال رداء     
جھة یمینھ ، فنضعھ على الكتف األیسر ثم نرخ ي ال رداء     
قل  یال أو ننف  ضھ فیح  صل عن  دنا تحوی  ل وتنك  یس ب  نفس       

  .الوقت وال بد من تجربتھ لیتضح الموقف 
ھذا إذا كان الرداء وھو ما یوضع على الكتف عبارة عن        
قطع  ة قم  اش مربع  ة أو م  ستطیلة فیج  ري فیھ  ا تحوی  ل        

ان الرداء ملتفا ح ول الج سم أي یك ون    وتنكیس ، أما إذا ك 
فال یوجد س وى  ) المشلح ( الرداء مدورا كالجبة والعباءة  

تحوی   ل أي نن   زع ال   رداء فنلب   سھ ب   العكس وھن   ا س   نجد   
البطانة صارت ھي الظ اھرة ، وال یوج د تنك یس للم شقة              

  .الحاصلة بالنزع وقد یسقط الرداء من الكتف 
س ول اهللا ص لى اهللا      ھذا ما نقصده بالتحویل ، وق د فعل ھ ر         

علی  ھ وس  لم وترك  ھ مك  روه ، والحكم  ة من  ھ ھ  ي التف  اؤل    



بتغیر الح ال م ن ال شدة إل ى الی سر ، وم ن قل ة الم اء إل ى                    
  .كثرتھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في دعاء مسنون " 
  

ھنال   ك دع   اء م   ستحب ی   دعو ب   ھ الخطی   ب ف   ي الخطب   ة  
 اهللا ھ رس  ول اهللا ص  لىاألول  ى عن  د االست  سقاء ق  د دع  ا ب   

  :علیھ وسلم وھو 
ال ُسقیا   اللھم اجعلھا ُسقیا رحمة وال تجعلھ ا ُس قیا ع ذاب          ( 

ھي المطر النازل وقد یكون رحمة للخلق ینتفع ب ھ الن اس    
والدواب والزرع ، وقد یجعلھ اهللا عذابا یغرق اهللا ب ھ م ن     

وال  أي ھ الك  وال مح ق    یرید ویع ذب ب ھ م ن یری د بعدل ھ          
 وال ھ دم   ھا بالء ومصیبة علین ا أي ال تجعل السقیا فی   بالء  

   .للخلق وال غرق للبیوت
 جم  ع َظ  ِرب وھ  و الجب  ل ال  صغیر   اللھ  م عل  ى الظِّ  راب  

وھ  ي الت  ل المرتف  ع ، والت  ل یك  ون       أَكَم  ةجم  ع واآلك  ام
 أي موضع نبات الشجر   ومنابت الشجر    أصغر من الجبل  
 منطق  ة أي أعم  اق األودی  ة وال  وادي ھ  ووبط  ون األودی  ة 
تقع بین منطقتین مرتفعتین ك الجبلین أو       منخفضة وضیقة   

التلین تمتد بشكل طولي یتجمع فیھا الماء إما دائما ، وإم ا      
    .  في وقت نزول األمطار

أي انزل المطر حوالینا أي في الجھات التي   والینا  حاللھم  
تجع ل  وال أي  وال عین ا     ،   تحیط بنا ، وحوالي جم ع َح ول       

 ن زل المط ر بكث رة      ومث ل ھ ذا یق ال إذا      علینا  المطر ینزل   
أي اللھ  م اس  قنا غیث  ا   ول  ھ بكث  رة زعل  ى الن  اس أو توق  ع ن 

ف   ال یغ   ص ب   ھ ھنیئ   ا  أي یغ   اث ب   ھ الخل   قمغیث   ا  مط   را
أي ذا  مریعا   عند شربھ بمغص  فال یصاب   مریئا  الشارب  

أي ش دید الوق ع ف ي    َس ّحا   ری ع وزی ادة ف ي الخی ر ل شاربھ     



 عام  ا األرض لیغ  وص فیھ  ا فن  ستفید منھ  ا كمی  اه جوفی  ة    
 أي یطبق على جمیع األرض لكثرت ھ     َطبقا أي كثیرا غدقا  

أي دائم ا إل ى ی وم ال دین          أي یكسو األرض ویعمھا   مجلِّال  
كلم  ا احت  یج إلی  ھ ن  زل ال أن المق  صود أن یبق  ى المط   ر       
م  ستمرا ب   النزول إل   ى ی   وم ال  دین ألن ھ   ذا ھ   و الھ   الك   

  . المحتم
ین من  أي اآلیس اللھم اسقنا الغیث وال تجعلنا من القانطین        

 أي الم  شقةاللھ  م إن بالعب  اد وال  بالد م  ن الجھ  د     مت  كحر
م  ا ال ن  شكو إال إلی  ك اللھ  م  أي ال  ضیقوالج  وع وال  ضنك 

أي أكثر لنا الحلی ب م ن       أنبت لنا الزرع وأدّر لنا الضرع       
ض   رع وث   دي الحیوان   ات وھ   ذا یح   صل ب   سبب أكلھ   ا      

وأنزل علین ا م ن برك ات       وشربھا الناتج من نزول المطر      
وأنب  ت لن  ا م  ن    خیراتھ  ا والم  راد بھ  ا المط  ر  أيال  سماء 

واكشف عنا من البالء  أي النبات والثماربركات األرض   
ما ال یكشفھ غیرك ، اللھم إن ا ن ستغفرك           أي الحالة الشاقة  

 علین ا م درارا   أي السحابإنك كنت غفارا فأرسل السماء   
   ) .  أي متوالي كلما احتیج إلیھ

مط ر اس تحب أن یغت سل    وإذا سال الوادي بالماء ب سبب ال      
الن  اس بالم  اء إم  ا ب  أن یغت  سلوا فی  ھ بثی  ابھم ، أو ی  ستتروا   
ویتج  ردوا م  ن ثی  ابھم ، أو یكتف  وا بالوض  وء ، وذل  ك م  ن  

  .أجل الحصول على بركة ماء المطر 
وإذا لم یسق الناس بعد الصالة والخطبة أعادوا األمر في       
الی   وم الت   الي فی   صلون ویخط   ب بھ   م اإلم   ام أو نائب   ھ ،   

ك  ذلك یك  ررون إن ل  م ی  سقوا ف  ي الی  وم الث  اني إل  ى أن      و
  .یسقیھم اهللا عز وجل 



  " خالصة الباب "
  

ص  الة اإلست  سقاء س  نة مؤك  دة للرج  ال والن  ساء األح  رار   
م    نھم والعبی    د المقیم    ین م    نھم والم    سافرین للجماع    ة    

  .والفرادى ، والجماعة أفضل 
 أنویستحب للحاكم ومن لھ سلطان عند الحاجة إلى الماء 

 أی   ام متوالی   ة وی   أمرھم بالتوب   ة   ٤ی   أمر الن   اس ب   صیام  
والخ  روج م  ن  وال  صدقة واإلص  الح ب  ین المتخاص  مین    

والخروج بثی اب متواض عة     المظلم برد الحقوق إلى أھلھا      
مع التذلل إلى اهللا بالدعاء والخشوع ف ي القل ب بح ضوره            
والب  دن ب  سكونھ وال  صوت بإنخفاض  ھ فیخ  رج بھ  م إل  ى       

ی   ضا ال   صبیان وكب   ار ال   سن  ال   صحراء ویخ   رج مع   ھ أ 
فی  صلون ركعت  ین ك  صالة العی  د ث  م یخط  ب بھ  م خطبت  ین  
ی    ستفتح األول    ى بت    سعة اس    تغفارات والثانی    ة ب    سبعة     
اس  تغفارات ویكث  ر م  ن ال  دعاء واإلس  تغفار وی  دعو ف  ي       
الخطبة األولى ب دعاء رس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ وس لم ،       

 للن اس   وفي الخطبة الثانیة إذا وصل إلى ثلثھا أدار ظھره        
واستقبل القبلة وحول ردائھ بجعل یمین ھ ی ساره ، وأع اله           
أسفلھ ، ثم یدعو اهللا جھرا وس را ویرف ع یدی ھ ف ي ال دعاء               
فإذا أكمل الدعاء استدار واستقبل الناس من جدی د وأكم ل         

  .باقي الخطبة وینزل 
، وس بحوا للرع د والب رق    فإذا سقوا حمدوا اهللا ع ز وج ل     

 توض  ئوا م  ن أج  ل برك  ة م  اء  واغت  سلوا بم  اء ال  وادي أو 
  .المطر 

  .وإذا لم یسقوا أعادوا الصالة والخطبة من الیوم التالي 



  "مخطط توضیحي " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  صالة اإلستسقاء 

  
  

  
                    وقتھاسببھاسننھا               حكمھا          كیفیتھا      

          متى أراد الحاجة إلى الماء                              تان  ركع              سنة مؤكدة 
      كصالة العید             

  
  
  الجماعة      الخطبة        الصیام     الصدقة     التوبة      تحویل الرداء  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
 بالتوب ة  * فی أمرھم اإلم ام     ، *وصالة اإلستسقاء مسنونة  ( 

 *وال  صدقة والخ   روج م   ن المظ  الم وم   صالحة األع   داء  
ف  ي *  ف  ي الی  وم الراب  عوص  یام ثالث  ة أی  ام ث  م یخ  رج بھ  م 

 ویصلي بھ م ركعت ین      * وتضرع *، واستكانة * ثیاب ِبذَلة 
 ویكث ر   * ویحول ردائھ  * ثم یخطب بعدھما   *كصالة العید 

 صلى اهللا   من الدعاء واإلستغفار ویدعو بدعاء رسول اهللا      
  علیھ وسلم 

  
  
  
  

.....................................................................  
  . على وجھ التأكید للجمیع رجال ونساءا * 
  .أي الحاكم * 
  .أي المتخاصمین من المسلمین ال أن نتصالح مع الكفار * 
  .أي ثیاب المھنة والعمل * 
  . أیام ٤وھم صیام ، فیكون مجموعھا * 
أي خشوع ویكون في القلب بح ضوره وف ي الب دن ب سكونھ وف ي ال صوت                 * 

  .بانخفاضھ 
  .أي تذللك إلى اهللا في الطلب والدعاء * 
   .٥ وفي الثانیة ٧فیكبر في الركعة األولى * 
  .أي بعد صالة ركعتین فتكون الصالة مقدمة على الخطبتین * 
  .ره ، وأعاله أسفلھ في الخطبة الثانیة بجعل یمین الرداء یسا* 
  
  



اجعلھ  ا ُس  قیا رحم  ة وال تجعلھ  ا ُس  قیا ع  ذاب وال    * اللھ  م
محق وال بالء وال ھ دم  وال غ رق ، اللھ م عل ى الظِّ راب          
واآلكام ومنابت الشجر وبطون األودی ة ، اللھ م حوالین ا ،           
وال علینا اللھم اس قنا غیث ا مغیث ا ھنیئ ا مریئ ا مریع ا َس ّحا                 

 دائم  ا إل  ى ی  وم ال  دین اللھ  م اس  قنا عام  ا غ  دقا َطبق  ا مجلِّ  ال
الغیث وال تجعلنا من القانطین اللھم إن بالعباد والبالد من         
الجھد والجوع وال ضنك م ا ال ن شكو إال إلی ك اللھ م أنب ت                 
لن  ا ال  زرع وأدّر لن  ا ال  ضرع وأن  زل علین  ا م  ن برك  ات       
ال  سماء وأنب  ت لن  ا م  ن برك  ات األرض واك  شف عن  ا م  ن  

ك ، اللھ م إن ا ن ستغفرك إن ك كن ت            البالء ما ال یكشفھ غیر    
  غفارا فأرسل السماء علینا مدرارا 

   ) .ویغتسل في الوادي إذا سال ، ویسبح للرعد والبرق 
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  .في ھذا الدعاء ألفاظ مبھمة تم شرحھا فلیراجع * 
  .ي ، أو یتوضأ أي في ماء الواد* 
فیق  ول عن  د س  ماع الرع  د س  بحان م  ن ی  سبح الرع  د بحم  ده والمالئك  ة م  ن   * 

  .خیفتھ ، ویقول عند رؤیة البرق سبحان من یریكم البرق خوفا وطمعا 
  



  "مسائل عملیة " 
  

انقطع المطر ولكن الناس قد أغناھم عنھ بمیاه األنھار   -١
  ؟واآلبار فصلوا صالة اإلستسقاء فھل تصح صالتھم 

 ٣ سافر شخص م ن بغ داد إل ى دم شق ون وى اإلقام ة                -٢
أیام ثم خرج أھل دمشق لطلب المطر وص الة اإلست سقاء           

  فھل لھ أن یخرج معھم ؟
 انقط   ع المط   ر ف   أمر الح   اكم الن   اس ب   الخروج ول   م     -٣

  یأمرھم بالصیام والصدقة فھل یجوز ذلك ؟ 
 انقط  ع المط  ر ف  أمر الح  اكم الن  اس ب  الخروج وأم  رھم -٤

 والصدقة فھل یجب على الناس الصیام والصدقة  بالصیام
  مع أنھا مستحبات ؟

 أم    ر اإلم    ام باإلست    سقاء فخ    رج الن    اس وال    وزراء -٥
واألثریاء بأرقى المالبس وأغلى العطور وھم یتسامرون       

  في طریقھم فھل یجوز ذلك ؟  
 ص    لى الح    اكم بالن    اس ص    الة اإلست    سقاء ركعت    ین -٦

  ؟ عادیتین بال تكبیر فھل یجوز ذلك 
.....................................................................  

  . ال تجوز صالة اإلستسقاء عند عدم الحاجة إلى المطر وال تصح -١
  . نعم ألن صالة اإلستسقاء سنة  للمقیم والمسافر -٢
 نعم یجوز ذلك ألنھ ال یجب أن یأمر الناس بھذه األمور وإنما یستحب لھ       -٣

  .ذلك 
 وھ ذه األم  ور وإن كان ت م  ستحبة ولك  ن   االمتث  ال نع م یج  ب عل ى الن  اس   -٤

  .تصیر واجبة بأمر اإلمام بھا ألن على الناس طاعتھ 
  . نعم یجوز ذلك ولكن الذي یستحب ھو خالف ذلك -٥
   .  نعم یجوز ألن التكبیر مستحب في الصالة -٦
  



 خط  ب اإلم  ام بالن  اس فل  م یح  ول ردائ  ھ ف  ي الخطب  ة      -٧
  یة فھل یجوز ذلك ؟الثان

 خط    ب اإلم    ام بالن    اس بع    د أن ص    لى بھ    م ص    الة -٨
  اإلستسقاء ثم لم ینول المطر فماذا یفعلوا ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . یجوز ذلك ولكنھ مكروه -٧
ي بھ  م اإلم  ام أو نائب  ھ    ی  ستحب لھ  م أن یعی  دوھا ف  ي الی  وم الت  الي فی  صل     -٨

  . ویخطب بھم 
  
  
  



  " باب صالة الخوف "
  

ص    الة الخ    وف لی    ست ص    الة م    ستقلة ك    صالة العی    د     
وص   الة الخ   سوف والك   سوف واإلست   سقاء ، وال ین   وي    
ال  شخص أن ی  صلي ص  الة الخ  وف ، ب  ل ھ  ي ال  صلوات   
الخم  س المفروض  ات م  ن ال  صبح والظھ  ر وغیرھم  ا إذا   

بمعن  ى ف  ي وق  ت   ص  لیت ف  ي وق  ت الخ  وف والح  رب ،    
الحرب والخوف یجوز في أفعال الصالة ما ال یج وز ف ي     

  .وقت السلم واألمن كما سترى فلذا أفردت بالذكر 
  :إذا عرفت ھذا فنقول 

إذا خرج المسلمون لمالقاة عدوھم ، أو جاء العدو لحرب          
  :المسلمین ، فھنا حالتان 

أن یك    ون القت    ال ق    د ابت    دأ وتالح    م الجی    شان والتق    ى    
ران ، أو یكون القتال ل م یب دأ بع د والم سلمون ف ي               المعسك

  .أماكن القتال مستعدین للھجوم ، أو الدفاع 
  : ، فھنا حالتان أن یكون القتال لم یحصل بعد: أوال 

إما أن یكون الع دو ف ي غی ر جھ ة القبل ة ، وإم ا أن یك ون              
  . العدو في جھة القبلة 

ینم  ا ، بمعن  ى حأن یك  ون الع  دو ف  ي غی  ر جھ  ة القبل  ة   -١
یقف المصلون أمام القبلة ال یكون العدو أمامھم بل إما أن   

  .یكون خلفھم ، أو عن یمینھم ، أو عن شمالھم 
فرق ة تق ف    : ففي ھذه الحالة یفرق اإلم ام الج یش ف رقتین           

ف  ي جھ  ة الع  دو تح  رس الم  سلمین ، وفرق  ة ت  صلي م  ع       
اإلم ام الركع  ة األول ى ث  م تفارق  ھ وت صلي لنف  سھا الركع  ة    

وتأخذ أماكن الفرقة األولى ، ثم تأتي الفرقة الثانی ة         الثانیة  



واإلم ام ینتظ رھم واقف ا ف  ي الركع ة الثانی ة فی صلون مع  ھ       
الركع ة األول  ى ف  إذا جل  س للت  شھد ق  اموا ویتم  ون الركع  ة  

  .الثانیة ویجلسون للتشھد ویسلم بھم اإلمام 
ك  ان الع  دو م  ستدبرا القبل  ة وح  ضر وق  ت ص  الة    : مث  ال 

فرق  ة تق  ف أم  ام  : لج  یش إل  ى ف  رقتین  ال  صبح ، فیتف  رق ا
العدو تحرس المسلمین ، وفرقة تقف خلف اإلم ام فیح رم           
اإلم ام أي یكب ر تكبی  رة اإلح رام ، ویحرم  ون بع ده ویق  رأ     
الفاتح  ة وس  ورة ث  م یرك  ع ث  م یعت  دل وی  سجد م  رتین وھ  م   

ن  ووا خلف  ھ یفعل  ون مث  ل م  ا یفع  ل ف  إذا ق  ام للركع  ة الثانی  ة 
بھم قط   ع اإلقت   داء باإلم   ام   أي ین   وون ف   ي قل   و المفارق   ة

والصالة فرادى فیطیل اإلمام الركعة الثانیة بالقراءة وھم        
یكملون صالة الصبح ویسلمون ویأخذون أماكن الحراسة     
م  ن الفرق  ة األول  ى ، فت  أتي الفرق  ة األول  ى فتكب  ر تكبی  رة   
اإلح  رام وتن  وي اإلقت  داء باإلم  ام وھ  و واق  ف ف  ي الركع  ة 

الركعة الثانی ة فیرك ع ویعت دل       الثانیة ینتظر ، فیصلي بھم      
وی  سجد م   رتین ث   م یجل   س للت   شھد وینتظ   ر وھن   ا یت   رك  
المصلون اإلمام في التشھد ویقومون یأتون بالركع ة الت ي    
فاتتھم ثم یجلسون للتشھد مع اإلمام فإذا جلسوا معھ ت شھد         

  .بھم وسلم وسلموا من خلفھ وتتم الصالة 
ح رام م ع    فتكون الفرقة األولى قد حازت عل ى ف ضیلة اإل         

اإلمام ، والفرقة الثانیة قد حازت على ف ضیلة ال سالم م ع         
  .اإلمام 

ھ  ذا إذا كان  ت ال  صالة ثنائی  ة ف  إن كان  ت ثالثی  ة ، ص  لى      
اإلم  ام بالفرق  ة األول  ى ركعت  ین ف  إذا ق  ام للثالث  ة ف  ارقوه       
وأتموا ألنفسم ، فتأتي الفرقة الثانیة مع اإلمام وھو واق ف          



ی  صلون مع  ھ ، ف  إذا جل  س  ف  ي الركع  ة الثالث  ة ینتظ  رھم ف 
للتشھد األخیر تركوه لیأتوا بالركعتین اللتین ق د ف اتتھم ث م            

  .یجلسون في التشھد لیسلم بھم اإلمام 
وإذا كانت الصالة رباعیة فیصلي بالفرقة األولى ركعتین    

  .وبالثانیة ركعتین أیضا 
الت ي وقع ت ف ي      ب صالة ذات الرِّق اع      وتسمى ھ ذه الكیفی ة      

، والنب  ي ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم ق  د  ناحی  ة م  ن أرض نج  د 
ص  الھا بالم  سلمین ف  ي غ  زوة ذات الرق  اع س  میت ك  ذلك   
ألنھ كانت رایاتھم مرقعة أي ذات خرق خیط بعضھا م ع            

  .بعض 
وتج   وز كیفی   ة أخ   رى وھ   ي أن ی   صلي اإلم   ام بالفرق   ة   

  .األولى صالة تامة ، ثم یعید الصالة بالفرقة الثانیة 
قبل  ة فانق  سم الج  یش  ك  ان الع  دو ف  ي غی  ر جھ  ة ال   : مث  ال 

قسم صلى معھ صالة الصبح ، وسلموا معھ ، ثم : قسمین  
أخذوا أماكن الحراس ة فج اءت الفرق ة الثانی ة ف صلى بھ م               

  .الصبح مرة ثانیة وسلموا معھ 
وتسمى ھذه الكیفیة بصالة بطن نخل ، وھي الصالة التي         
ص الھا رس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ وس لم ف ي الج یش ف  ي        

  . نخل یقع في نجد مكان یسمى بطن
  .وصالة ذات الرقاع ، أفضل من صالة بطن نخل 

 ، فف ي ھ ذه الحال ة یق سم          إذا كان العدو في جھ ة القبل ة        -٢
اإلمام الجیش إل ى ص فین ، ویح رم بھ م جمیع ا ف إذا رك ع             
رك  ع ال  صفان مع  ھ ، وإذا اعت  دل اعت  دل ال  صفان مع  ھ ،    
وإذا س  جد س  جد أح  د ال  صفین مع  ھ وبق  ي ال  صف اآلخ  ر   

س وعی  ونھم جھ  ة الع  دو ، ف  إذا ق  ام اإلم  ام للركع  ة     یح  ر



الثانی   ة وق   ام م   ن مع   ھ ، س   جد ال   صف الث   اني س   جدتین  
ویقومون مع اإلمام وھكذا یكملون الصالة ویكون الت شھد        

  .بالصفین معا ویسلم بھم اإلمام جمیعا 
كان العدو في جھة القبلة وحضرت ص الة الظھ ر          : مثال  

میع ا ، ویقف ون مع ھ    فیصفھم اإلم ام ص فین ویح رم بھ م ج        
ف  ي الق  راءة ویركع  ون مع  ھ ویعت  دلون مع  ھ ، ف  إذا س  جد     
اإلم  ام س  جد ال  صف األول مع  ھ وبق  ي ال  صف الث  اني ف  ي 
اإلعت  دال یحرس  ھم ، ف  إذا ق  ام اإلم  ام للركع  ة الثانی  ة وق  ام  
معھ ال صف األول س جد ال صف الث اني م رتین ث م  ق اموا             

وا ب ھ ث م   مع اإلمام والذي سیطیل الركعة الثانی ة ك ي یلحق        
یرك  ع فیركع  ون جمیع  ا ، ث  م یعت  دل فیعت  دلون جمیع  ا ث  م     
ی  سجد فی  سجد ال  صف األول ویبق  ى الث  اني للحراس  ة ف  إذا  
جل   س للت   شھد األول وجل   س مع   ھ ال   صف األول أط   ال    
الت  شھد ، وین  زل ال  صف الث  اني لل  سجود ث  م الت  شھد م  ع      
اإلم  ام ث  م یقوم  ون جمیع  ا للركع  ة الثالث  ة ، ث  م یرك  ع بھ  م   

 یعت  دل بھ  م جمیع  ا ، ث  م ی  سجد ھ  و وال  صف    جمیع  ا ، ث  م
األول ث  م یق  وم للركع  ة الرابع  ة فی  سجد ال  صف الث  اني ث  م  
یقوم مع اإلمام ثم یركع اإلمام بھم جمیع ا ، ث م یعت دل بھ م      
جمیع  ا ، ث  م ی  سجد ھ  و وال  صف األول ث  م یجل  س للت  شھد   
فی سجد ال صف الث اني ث م یجل س للت شھد م ع اإلم ام فی سلم          

  .بھم جمیعا 
ه الكیفی ة ب صالة ُع ْسفان ، وھ ي ال صالة الت ي              وتسمى ھذ 

صالھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم في الج یش ف ي منطق ة             
  .ُعْسفان ، وھي قریة بین مكة والمدینة 

  



 ووقعت المنازل ة ب ین      إذا بدأ القتال والتحم الجیشان    : ثانیا  
  جیش المؤمنین وجیش الكفار ومن واالھم من المرتدین 

رك    وع وال س    جود ، أي ی    صلي فھن    ا ال جماع    ة ، وال 
الم  سلم س  واء ك  ان جال  سا عل  ى الخی  ل ، أو ال  سیارات أو   
الدبابات ، أو كان ماش یا عل ى قدمی ھ ، س واء اس تطاع أن               
یستقبل القبلة ، أو لم یستطع ، ویومئ ب الركوع وال سجود            

برأس  ھ ویجع  ل ال  سجود أخف  ض ویق  رأ الفاتح  ة واألذك  ار     
لرم  ي مغتف  رة ف  ال  وتك  ون األفع  ال الكثی  رة وال  ضرب وا  

تبطل بھا الصالة ، ولكن ال ی تكلم ، أو ی صیح ألن ھ تبط ل           
بھا الصالة ف إذا أض طر إل ى أن ی صیح ك ي یح ذر م سلما         

  .من كافر فیصیح علیھ وتبطل صالتھ ویعیدھا 
 ، وھ ي ص حیحة   بصالة شدة الخوفوتسمى ھذه الصالة    

وال یعی   دھا الم   سلم بع   د ذل   ك إذا وق   ع األم   ن وانتھ   ت       
  .المعركة 

أن ظ  روف الح  رب ھ  ي الت  ي   :  ف  تلخص م  ن ذل  ك كل  ھ   
تح  دد ن  وع ال  صالة ف  إن ل  م یب  دأ االلتح  ام ، فإم  ا أن یك  ون  
العدو في غیر جھة القبل ة فی صلي بھ م اإلم ام ص الة ذات            
الرق  اع  أو ص  الة بط  ن نخ  ل واألول  ى أف  ضل ، وإم  ا أن   
یك  ون الع  دو ف  ي جھ  ة القبل  ة فی  صلي بھ  م اإلم  ام ص  الة      

اإللتحام فی صلي ك ل واح د كیفم ا أمكن ھ       عسفان ، وإن بدأ     
  .بال كالم 

  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

صالة الخ وف ھ ي ص الة الف رائض ف ي حال ة الخ وف ال                
  .أنھا صالة مستقلة 

إم  ا أن یل   تحم  : وال یخل  و الح  ال م   ن واح  د م  ن أم   رین     
ال   صفان ، وإم   ا أن ال یل   تحم ، ف   إن ال   تحم ص   لوا كیفم   ا  

  ع أو سجود أمكنھم ولو بدون استقبال أو ركو
وتغتفر الحركات الكثیرة ، وال یغتفر الكالم لع دم الحاج ة            

  .إلیھ 
وإن لم یلتحم الصفان فإما أن یكون الع دو ف ي جھ ة القبل ة      

  .وإما أن یكون في غیر جھة القبلة 
فإن كان في جھة القبلة فیصفھم اإلمام صفین ویحرم بھ م            
 جمیعا فإذا وصل إلى السجود سجد الصف األول ، وبق ي      

الصف الثاني في اإلعتدال یحرس ھم ، ف إذا ق اموا للركع ة            
الثانیة سجد الصف الثاني ولحق بھم ، ویتشھد بھم اإلم ام           
جمیع  ا وی  سلم بھ  م جمیع  ا ، وھ  ذه ص  الة النب  ي ص  لى اهللا  

  .علیھ وسلم بُعْسفان 
  :وإن كان العدو في غیر جھة القبلة فھنا كیفیتان 

رقتین فرقة تحرس   األولى وھي األفضل أن یقسم اإلمام ف      
وفرق  ة ت  صلي م  ع اإلم  ام الركع  ة األول  ى ف  إذا ق  ام اإلم  ام  
للركعة الثانیة نووا المفارق ة وص لوا ألنف سھم ث م یأخ ذون        
مكان الفرقة وتأتي الفرق ة الثانی ة فت صلي م ع اإلم ام ف إذا               
جل  س للت  شھد ق  اموا للركع  ة الثانی  ة وت  شھدوا م  ع اإلم  ام     

صالة ثنائی  ة ، ف  إن  وس  لم بھ  م جمیع  ا ، ھ  ذا إذا كان  ت ال      
كان   ت ثالثی   ة ، ص   لى اإلم   ام بالفرق   ة األول   ى ركعت   ین    



وبالفرقة الثانیة ركعة ، وإن كانت ال صالة رباعی ة ص لى       
  .بكل فرقة ركعتین ، وھذه صالة النبي بذات الرقاع 

فی صلي ص الة    : أن یقسم اإلمام الج یش ق سمین        : والثانیة  
الفرقة الثانی ة  تامة بالفرقة األولى ، ثم یصلي صالة تامة ب   

  .وھي صالة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ببطن نخل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "المخططات التوضیحیة " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  الصالة في الخوف 

  
  

          
  التحم الصفان                      لم یلتحم الصفان         

  ) صلى كیفما أمكن ت(                                       
  
  

  العدو في غیر جھة القبلة            العدو في جھة القبلة 
                      )صالة ُعْسفان ( 

            
   )ذات الرِّقاعصالة (                         

         
  )صالة بطن نخل                       ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
، أح دھا أن یك ون   * وصالة الخوف على ثالثة أض رب     ( 

فرق ة  : العدو في غیر جھة القبلة ، فیفرقھم اإلمام ف رقتین   
تقف في جھ ة الع دو ، وفرق ة خلف ھ فی صلي بالفرق ة الت ي                

لنف سھا ، وتم ضي إل ى جھ ة الع دو          * خلفھ ركعة ، ث م ت تم      
وت تم لنف سھا    * وتأتي الطائف ة األخ رى فی صلي بھ ا ركع ة          

، والث  اني أن یك  ون ف  ي جھ  ة القبل  ة فی  صفھم * بھ  اوی  سلم 
اإلم  ام ص  فین ویح  رم بھ  م ، ف  إذا س  جد س  جد مع  ھ أح  د       

* ال صف اآلخ ر یحرس ھم ، ف إذا رف ع        * الصفین ، ووق ف   
، والثال  ث أن یك  ون ف  ي ش  دة الخ  وف * ولحق  وه* س  جدوا

أو راكب  ا   * والتح ام الح رب ، فی صلي كی ف أمكن ھ راج ال      
  ) .لھا  مستقبل القبلة وغیر مستقبل 

  
.....................................................................  

  .    أي على ثالثة أنواع * 
  .أي بعد أن تنوي المفارقة عن اإلمام * 
  .ویجلس ینتظرھم في التشھد * 
نی ة أدرك ت الت سلیم    ا والث،فتكون الفرقة األولى أدركت التكبی ر م ع اإلم ام     * 

ي الكیفی  ة األول  ى ، وتج  وز كیفی  ة ثانی  ة وھ  ي أن ی  صلي بھ  م  مع  ھ ، وھ  ذه ھ  
الثانی  ة الفرق  ة األول  ى ب  شكل ت  ام ، وم  رة ف  ي  الفرق  ة اإلم  ام م  رتین م  رة ف  ي 

  . بشكل تام أیضا
  . في اإلعتدال *

    .أي قام من السجود * 
  .أي الصف الثاني * 
  .أي لحقوا باإلمام * 
  .أي ماشیا * 



   "مسائل عملیة " 
  

عركة بین المسلمین والكف ار وال تحم الجی شان         وقعت م  -١
وحضرت صالة المغرب فصلى الم سلمون وھ م یق اتلون          
وھم جالسون في دباب اتھم یرم ونھم بأس لحتھم فھ ل ت صح             

  صالتھم ؟
 حاص  ر الكف  ار أھ  ل بل  دة م  ن الم  سلمین وك  ان الع  دو    -٢

   بجھة القبلة فكیف یصلي الناس ؟
الع  دو خل  ف  خ  رج المجاھ  دون لمالق  اة ع  دوھم وك  ان -٣

    القبلة فكیف یصلي بھم اإلمام ؟
 اجتم  ع الم  سلمون لقت  ال ع  دوھم وك  ان الع  دو خلفھ  م     -٤

وخافوا إن اجتمعوا في ال صالة ج اءتھم ال صواریخ فم اذا        
     یفعلون ؟

  
  

.....................................................................  
ام تصلى الصلوات الخمس كیفما أمك ن   نعم تصح الصالة ألنھ عند االلتح    -١

  . للمسلم أن یصلیھا 
یجمع اإلمام الجیش فی صلي بھ م جمیع ا بع د أن یق سمھم إل ى ص فین ف إذا                    -٢

سجد سجد مع ھ ال صف األول وبق ي ال صف الث اني یحرس ھم ف إذا ق اموا إل ى               
الركعة الثانیة سجد الصف الثاني ولحق بھم ف ي الركع ة الثانی ة ویت شھد بھ م             

  .یسلم بھم جمیعا جمیعا و
 لھ أن یقسم الجیش قسمین فیصلي بھم صالة ذات الرق اع أو ص الة بط ن            -٣

  .نخل واألولى أفضل 
  . یصلون فرادى -٤
  
  
  



 التحم الجیشان ف ي المعرك ة وك ان بع ض المجاھ دین        -٥ 
یمكنھم الصالة وھم یستقبلون القبلة ولكنھم انحرفوا عنھ ا         

  بال ضرورة فھل تصح صالتھم ؟
المجاھدون عند التحام ال صفوف وھ م یتق اتلون          صلى   -٦

بال    سالح األب    یض بع    د أن نف    ذت ال    ذخیرة ورأى أح    د 
  ؟المصلین كافرا یلتف خلف مسلم لیقتلھ فماذا یفعل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
   .إال إذا لم یمكن اإلستقبال  ال تصح صالة شدة الخوف بدون استقبال -٥
          .  یصیح بالمسلم محذرا لھ وتبطل صالتھ ویستأنف صالة جدیدة -٦
 



  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب لبس الحریر " 
  

  . مباح للنساء محرم على الرجاللبس الحریر 
فال یجوز للرجل أن یلبس أي شيء مصنوع م ن الحری ر            

غیر عمامة أو سواء أكان قمیصا أو سرواال أو جوربا أو   
  .ذلك 

 ك أن یتخ ذ     اإلستعمال بغیر اللبس  وكما یحرم اللبس یحرم     
ى ب الحریر  أو یتغّط   وسادة من حری ر  فراشا من حریر أو   

أو ی ستر الج دار ب الحریر     على أریكة م ن حری ر     ئكأو یتّ 
ك ل ذل ك    محفظة للنقود مصنوعة م ن الحری ر       یستعملأو  

  .دون النساء م على الرجال محّر
مث ل  ، حاج ة  ویجوز للرجال استعمال الحریر إذا وج دت      

ول  یس عن  ده س  وى   أن یوج  د ب  رد أو ح  ر ی  ضر بالب  دن     
  .فیجوز لبس الحریر دفعا للضرر ر الحری
أن ال یجد ما ی ستر ب ھ عورت ھ ع ن أع ین الن اس أو              ومثل  

  .فیجوز لھ اللبس سوى لباس من حریر في الصالة 
وأما الحریر الصناعي أي غیر المتخذ من دودة القز فھ و     

  .مباح النھ لیس ھو الحریر الذي تكلمت علیھ النصوص 
قم  اش ی  سمى  ل  بس رج  ل قمی  صا م  صنوعا م  ن    : مث  ال 

  .فھذا جائز )  حریر صناعي (بالزبدة 
  
  
  
  
  



  "فصل في الحریر المخلوط " 
  

 من الحریر وغیر الحریر مث ل أن  منسوجاإذا كان الثوب    
عن  د ن  سج الثی  اب خیوط  ا م  ن حری  ر وخیوط  ا م  ن  یجع  ل 
   ؟صوف

 ف  إذا ك  ان  ف  ي ال  وزن ھن  ا ننظ  ر إل  ى الغال  ب    : الج  واب 
ال یح ل اس تعمالھ     الحریر وزنھ أكثر م ن ال صوف م ثال ف           

للرجل وإذا كان الصوف أكث ر وزن ا م ن الحری ر فیج وز              
  .استعمالھ للرجل 

  .وإذا استویا وزنا جاز أیضا 
صنع قمیص من القط ن وم ن الحری ر وك ان وزن             : مثال

یج وز   غرام فھن ا   ٣٠٠ غرام ووزن القطن     ٢٥٠الحریر  
  .لبس ھذا القمیص ألن الحریر أقل من القطن وزنا 

 عمامة من الحری ر وال صوف وك ان وزن          صنعت: مثال  
غ   م فھن   ا یج   وز ل   بس    ٥٠ غ   م وال   صوف ٥٠الحری   ر 

  .العمامة للرجل الستوائھما في الوزن 
والعب  رة ل  یس ب  النظر ب  العین ف  إذا ك  ان یظھ  ر أن الحری  ر 
أكث ر م ن غی  ره ولك ن حینم  ا ن زن الحری ر نج  ده أق ل م  ن       

  .ن العبرة بالوزن غیره فھو جائز أل
  ھ   ي ج   اء ع   ن ل   بس ثی   اب الحری   ر    وال   سبب ھ   و أن الن 

من غیر الحریر أو تساوي الحریر    والثوب إذا كان أكثره     
  .مع غیره فال یسمى ثوب حریر فال یشملھ النھي 

ھذا في حالة ما لو جئنا بخ یط الحری ر ون سجناه م ع خ یط       
  .غیر الحریر وتركب الثوب منھما 

  



أما لو جئنا بقطعة م ن حری ر خ الص وزین ا بھ ا ثوب ا م ن            
  ر الحریر ، فیشترط أمران غی
 أن یكون وزن قطعة الحری ر ال یزی د عل ى وزن بقی ة               -١

  .الثوب 
 أصابع أي ما ٤ أن یكون عرض القطعة ال یزید على      -٢

 ٤ س  م ، وأم  ا الط  ول ف  ال ی  ضر وإن زاد عل  ى ٨ی  ساوي 
  .أصابع  

ل  بس رج  ل قمی  صا م  ن القط  ن وزی  ن ف  ي وس  طھ  : مث  ال 
ووزنھا أقل من وزن   سم ،    ٨بقطعة من الحریر عرضھا     

  .القمیص ، فھذا جائز 
 أص  ابع ٤ف  إن زاد وزن القطع  ة ، أو زاد عرض  ھا عل  ى  

  .فال یجوز لبس ذلك الثوب المطرز بالحریر 
الحری ر إم ا أن یك ون خال صا ، وإم ا      فتلخص من ذلك أن    
  .أن ال یكون خالصا 

ف إن ك ان خال  صا ح رم لب سھ عل  ى الرج ال إال إذا وج  دت      
  .حاجة 

  :س كلھ حریر فھنا حالتان وإن كان لی
إما أن یخلط الحریر بغی ره أي ین سجان مع ا ، وإم ا أن ال            

  .یخلط بل یطرز 
فإن خلط الحریر بغیره ونسجا معا فنشترط ش رطا واح دا    

  . وھو أن ال یزید وزن الحریر على وزن غیره 
فنشترط الشرط ال سابق وھ و      وإن طرز الحریر مع غیره      

وزن غیره ، مع شرط آخر أن ال یزید وزن الحریر على    
 أص  ابع   ٤وھ  و أن ال یزی  د ع  رض قطع  ة الحری  ر عل  ى    

  .وال یضر لو زاد طولھا على ذلك 



  " التختم بالذھب باب" 
  

أو أي حل ي   یحرم على الرج ل أن یل بس خاتم ا م ن ذھ ب        
  .آخر ویجوز ذلك للنساء 

  .م ذھب في أثناء الخطوبة فھذا آثم تلبس رجل خا: مثال 
 یك ون ال  ذھب قل یال ف  ي الخ اتم أو كثی  را    وال ف رق ب  ین أن 

  .ن قلیل الذھب وكثیره على الرجال حرام أل
وأما خاتم الفضة فیجوز للرج ل أن یتخ ذه ب ل ی ستحب ل ھ        

  .ذلك 
وك  ذلك س  ائر المع  ادن كالنح  اس والحدی  د فیج  وز لب  سھا     

    .والتختم بھا 
اتخذ ش خص حلق ة م ن ف ضة وف ي موض ع الف ص         : مثال  

  یجوز ذلك ؟وضع فصا من ذھب فھل 
ال یج   وز لوج   ود ال   ذھب ، فل   و رف   ع الف   ص   : الج   واب 

    .ووضع بدال عنھ فص فضة أو معدن آخر جاز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  " خالصة الباب "
  

یحرم لبس الحریر الطبیعي الخالص على الرج ال ویب اح          
  .یجوز للرجال إذا وجدت حاجة لكن للنساء و

  .رى وكما یحرم اللبس یحرم جمیع أوجھ اإلستعمال األخ
أما الحریر غیر الخالص بأن كان بعضھ حری را وبع ضھ      

  :، فھنا حالتان غیر حریر 
إما أن ینسج الحریر بغیره فیج وز إن ك ان الحری ر وزن ھ          

  .أقل من غیر الحریر ، أو یساویھ وزنا فإن زاد حرم 
وإما أن یطرز الحریر بغیره فیجوز ب شرطین أن ال یزی د     

  .وزنھ على وزن بقیة الثوب 
  . أصابع ٤ال یزید عرض قطعة الحریر على وأن 

  . فإن زاد الوزن ، أو زاد العرض حرم 
ویح  رم ل  بس ال  ذھب للرج  ال ویج  وز ل  بس ال  ذھب م  ن       

  .الحلي للنساء 
  .ویستحب اتخاذ خاتم من فضة للرجال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مخططات توضیحیة " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
   للرجالاللباس

  
  

                         من ذھب   من حریر             
  ) یحرم(                                       

  
  غیر خالص   خالص                 

  )                       یحرم           ( 
  

   مطرز                    منسوج                         
                                                       
                

           الحریر لیس أكثر وزنا الحریر أكثر وزنا     
  )یجوز (                       )یحرم ( 

  
  

              الحریر أكثر وزناأكثر وزنا لیس الحریر                          
  )یحرم (                         

  
  

   أصابع  ٤عرضھ یزید على               أصابع  ٤ضھ ال یزید على عر           
  )   یحرم)                                  ( یجوز   (                               

  
  



  "أضواء على النص " 
  
  *فصل

  * ، والتخ ّتم بال ذھب  *ویحرم على الرجال لبس الحریر   ( 
  .ه في التحریم سواٌء  ، وقلیل الذھب وكثیر*ویحل للنساء

 ، وبع   ضھ قطن   ا أو  *وإذا ك   ان بع   ض الث   وب إبری   سما  
     ) .* جاز لبسھ ، ما لم یكن اإلبریسم غالبا*كتانا

  
  
  
   

.....................................................................  
  .للنساءد لبیان ما یحرم لبسھ على الرجال وما یجوز ھذا الفصل معقو* 
  .ومثل لبسھ بقیة أوجھ اإلستعمال كالجلوس علیھ  *

  . أما التختم بالفضة فجائز بل ھو سنة * 
  .أي الحریر والذھب * 
اعل  م أن الحری  ر ال  ذي تن  سج خیوط  ھ دودة الق  ّز أحیان  ا تن  سجھ  : اإلبری  سم * 

وتخرج من الخیوط حیة ، فیسمى الحریر قّزا ، وأحیان ا تن سجھ وتم وت فی ھ          
ی سما ، فھ و ن وع م ن الحری ر ، ث م أعل م أن ھ ل یس الم راد           فیسمى الحری ر إبر  

إذا ك  ان : تخ  صیص الحك  م بن  وع م  ن الحری  ر ب  ل ھ  و ع  ام ، ف  المعنى ھك  ذا   
  .بعض الثوب حریرا وبعضھ غیر حریر جاز لبسھ ما لم یكن الحریر غالبا 

قولھ قطنا ، أو كتانا ، ھذان مثاالن ولیسا قیدین ، فالصوف وغی ره ی شملھ           * 
   .نفس الحكم

أي غالبا في ال وزن ب أن یك ون وزن الحری ر أكث ر م ن وزن غی ره فیح رم            * 
  حینئذ ، أما إذا كان الحریر أقل وزنا أو تساوى وزن الحریر مع غیره جاز 

لحكم فیما إذا نسجت خیوط الحریر مع خیوط غی ر الحری ر ، أم ا    ثم إن ھذا ا  
ترط ش رط  إذا اتخذ الثوب من غی ر الحری ر وط ّرز بقطع ة م ن الحری ر فی ش                 

  .  أصابع ٤آخر ، وھو أن ال یزید عرض قطعة الحریر على 
  



  "أسئلة الطالب " 
  

یجوز لبسھ في كتاب الصالة   ال  لماذا حصل كالم على ما      
  فما عالقة الكالم على الحریر والذھب بالصالة ؟

  :تظھر العالقة في أمرین : الجواب 
 إن ھ یج  وز ل  بس الحری  ر ف ي ال  صالة للن  ساء ، وك  ذلك   -١

لرجال إذا وجدت ضرورة كفقد ما یستر الع ورة ، وك أن     ل
تقع الحرب فجأة وال یجد الرجل أمامھ إال ثوبا من حری ر          
  أو درعا منسوجا من ذھب فحینئذ یجوز اللبس للضرورة 

یكف ن المی ت بم ا     ھنالك قاع دة ف ي ب اب الجن ائز وھ ي             -٢
، فیج وز للم رأة أن تكف ن    یجوز ل ھ لب سھ ف ي ح ال الحی اة            

 ، وال یج  وز للرج  ل ، فوق  ع الك  الم عل  ى ل  بس     ب  الحریر
الحریر وأنھ محرم لبسھ للرج ال وح الل للن ساء ، ك ي ال            
یكفن بھ الرجل ، ویج وز تكف ین الم رأة ب ھ ول ذا وق ع قب ل           

  .الكالم على الجنائز 
  .فھذا ھو وجھ المناسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مسائل عملیة " 
  

ام  اتخذ رجل وس ادة م ن الحری ر فھ ل یج وز ل ھ أن ین            -١
  علیھا ؟

 لبست امرأة ثوبا من الحریر الغالي ال ثمن فھ ل یج وز      -٢
  ذلك ؟

 أصیب رجل بحكة شدیدة ب سبب م رض وال یوج د م ا        -٣
  یریح بدنھ سوى الحریر الخالص فھل یجوز لھ لبسھ ؟

   اتخذ رجل خاتما من فضة فھل یجوز ذلك ؟-٤
 اتخذ رجل خاتما من فضة وفی ھ ف ص م ن ذھ ب فھ ل                -٥

  یجوز ذلك ؟
 اتخذت امرأة حلیا من الذھب وزنھ كبیر وغالي الثمن       -٦

  فھل یجوز ذلك ؟
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . ال یجوز ذلك ألن استعمال الحریر محرم على الرجال -١
  . نعم یجوز ذلك ألن الحریر مباح للنساء -٢
  . نعم یجوز ألنھ لحاجة -٣
  . نعم یجوز ذلك بل یستحب -٤
  . ال یجوز ذلك لوجود الذھب فیھ وقلیل الذھب وكثیره حرام -٥
     .  نعم یجوز ذلك ألن الذھب مباح للنساء -٦
  



لبس رجل قمیصا منسوجا من خیوط الحریر والقط ن          -٧
 ٣٠٠ غم ووزن القط ن فی ھ        ٣٠٠وكان وزن الحریر فیھ     

  غم أیضا فھل یجوز لبسھ ؟
 بنطاال منسوجا من خیوط الحری ر وخی وط          لبس رجل  -٨

 ٣٨٠ غم ووزن الكتان ٤٠٠الكتان ، وكان وزن الحریر 
  غم فھل یجوز لبسھ ؟

 اتخذ رجل جبة من صوف مطرزة بقطعة من الحریر    -٩
 أص  ابع فھ  ل ٦ أص  ابع وطولھ  ا ٤وك  ان ع  رض القطع  ة 

  یجوز لھ لبس تلك الجبة ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . نعم یجوز ألن الحریر مساو للقطن -٧
  . ال یجوز ألن الحریر أكثر من الكتان -٨
 أصابع ، والظاھر أن وزنھا ٤ نعم یجوز ألن القطعة عرضھا ال یتجاوز -٩

 .    أقل من وزن الجبة 
  
  
  
  



  "باب الجنائز " 
  

   .تجھیز المیت المسلم فرض كفایة
ھو غسلھ ، وتكفینھ ، وال صالة       : مقصود بتجھیز المیت    ال

  .علیھ ، ودفنھ في األرض 
ف  إذا م  ات الم  سلم وج  ب غ  سلھ ، ث  م تكفین  ھ ، ث  م ال  صالة   
علیھ ، ثم دفنھ ، وجوبا كفائیا ، ف إذا ق ام ب ھ ال بعض س قط          

  .اإلثم عن الجمیع 
والوجوب إنما على من علم بھ من المسلمین ، فإن جھ زه     

أثم البقیة ، وإن ترك التجھیز كل من علم بھ  البعض ، لم ی   
  .أثموا جمیعا 

  :ھذا إذا كان مسلما أما إذا كان كافرا ففیھ تفصیل وھو 
أما الصالة علیھ فمحرمة ، فمن أصّر وص لى عل ى ك افر      

  .أثم ولم تصح الصالة 
  .وأما غسلھ فجائز ، من شاء غّسلھ ، ومن شاء لم یغسلھ 

  .ن للكافر الحربي والمرتد وأما التكفین والدفن فجائزا
  .وأما الذمّي فیجب تكفینھ ودفنھ 

ألن الك   افر أم   ا أن یك   ون كف   ره أص   لیا أو غی   ر أص   لي     
فغی  ر األص  لي ھ  و المرت  د ال  ذي ك  ان م  سلما ف  ي ی  وم م  ن 
األیام ثّم ارتّد وترك اإلس الم إل ى أي دی ن ك ان ، والك افر              
األصلي وھو ال ذي ن شأ عل ى الكف ر ، وھ و إم ا أن یك ون                  
محارب  ا أو غی  ر مح  ارب ، فالمح  ارب ھ  و ال  ذي یح  ارب  
أھل اإلس الم أو یع ین ع دوھم عل یھم كأمریك ا وحلفائھ ا ،               
وغیر المحارب كال ذمي أي الیھ ودي أو الن صراني ال ذي        

  .یدفع الجزیة للمسلمین وال یحاربھم 



فالصالة محرمة على الكافر س واء أك ان ك افرا أص لیا أو             
جمیع الكف ار ، والتكف ین   غیر أصلي ، والغسل جائز على   

  والدفن واجبان للذمي ألن بینا وبینھ عھد ، جائزان لغیره 
  .من كافر حربي ومرتد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في الغسل " 
  

غسل المیت لیس فیھ سوى فرض واحد وھو تعمیم الب دن    
  .بالماء 
م  ات م  سلم فوض  عوه عل  ى األرض وج  اءوا ب  دلو  : مث  ال 

 جمی  ع ج  سمھ ، فھن  ا ص  ح الغ  سل م  ن م  اء وس  كبوه عل  ى
  .وسقط الوجوب 

وال تجب نیة الغسل على الغاس ل ، ألن المق صود ب ھ ھ و                
  .حصول النظافة للمّیت ال التعّبد 

واألف  ضل ف  ي كیفی  ة غ  سلھ ھ  و أن یغ  ّسل أكث  ر م  ن م  رة   
ویك  ون ع  دد الغ  سالت وت  را كالثالث  ة ، ویوض  ع ف  ي أول 

 أو أي مادة     أو الصابون  - ورق شجر النِبق     -غسلة الّسدر 
 نوع من أنواع الطی ب  -منظفة ، وفي آخر غسلة الكافور       

 فائدت   ھ یط   رد الھ   وام ع   ن المی   ت كال   دود والعق   ارب     -
   .   روالصراصی

م  ات م  سلم ، فج  اء ش  خص فوض  ع ال  صابون ف  ي : مث  ال 
الم  اء ث  م لی  ف ب  ھ ج  سمھ فھ  ذه غ  سلة ، ث  م ج  اء بالم  اء         

ث م ج اء    الصافي وأزال أثر ال صابون فھ ذه غ سلة ثانی ة ،             
بالماء ووضع فیھ قلیل من الكافور وغسل بھ جسمھ فھ ذه       

  . غسلة ثالثة 
 ال  الماء الطھ ور ھ و ال ذي ی صح غ سل المی ت ب ھ              : تنبیھ  

 فالغ   سلة األول   ى س   تكون متغی   رة الط   اھر وال ال   نجس ،
بال  صابون ، والثانی  ة س  تكون مزیل  ة لل  صابون ، والثالث  ة   

یوض ع ف ي    یجب أن تكون بم اء طھ ور ، والك افور ال ذي             
الغسلة األخیرة إذا كان یمتزج بالماء أي یتحلل فیج ب أن           



یوضع فیھ قلیل من الكافور بحیث ال یتغّیر الماء الطھ ور         
ف  إن وض  ع كثی  ر م  ن الك  افور بحی  ث ل  م یع  د م  اءا مطلق  ا   
وج ب إض افة غ  سلة رابع ة ، وإن ك  ان الك افور ال یتحل  ل     

لم اء  في الماء وھو الكافور الصلب فھذا مجاور ال یضر ا   
سواء تغّیرت رائحة الماء قلیال أو كثیرا عل ى م ا بین ا ف ي         

  . باب الماء فراجع إن شئت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في التكفین " 
  

  .  أن یكفن المّیت بثالث َلفائٍف یجب
 ٣أي الواج  ب ف  ي تكف  ین المی  ت ذك  را ك  ان أم أنث  ى ھ  و    

   .لفائف ، والِلفافة ھي قطعة من القماش یلف بھا المیت
مات رجل ، فجئنا فغسلناه ونزعنا ثیابھ ، ث م ن أتي            : مثال  

بقطعة قماش طولھا بقدر المیت أو أطول قلیال وعرض ھا         
ی  سع ب  دن المی  ت أي ی  سع لف  ھ بھ  ا ص  درا وظھ  را ، ث  م       
نفرش ِلفافة أخرى بقدر األول ى ط وال وعرض ا ون ضعھا            
فوق األولى ، ثم نأتي بِلفافة ثالثة ت ساوي األول ى والثانی ة            

وال وعرض  ا ون  ضعھا ف  وق الثانی  ة ث  م نحم  ل المی  ت      ط  
ون   ضعھ ف   ي وس   ط اللف   ائف ونلف   ھ بھ   ا ، ونعق   د ط   رف  
اللفائف م ن جھ ة ال رأس ، وك ذلك م ن جھ ة الرج ل ، ث م                  
نأتي بأربطة ونربط بھا المیت عند رجلھ وبطنھ وص دره           

  .كي ال ینفتح الكفن ثم نحملھ لنصلي علیھ 
واح   دة وس   ط والخالص   ة ھ   ي أنن   ا ن   أتي ب   ثالث لف   ائف 

األخرى متساویة طوال وعرضا ونضع المیت فیھا ونلف ھ         
  .بھا 

وإذا ك  ان المی  ت أنث  ى ف  نفس ال  شيء ث  الث لف  ائف توض  ع 
  .فیھا األنثى 

وی  ستحب ف  ي كف  ن الرج  ل أن ال یك  ون فی  ھ قم  یص وال      
  . لفائف ٣، فیقتصر على القدر الواجب وھو عمامة 

م ن  والقمیص ھ و عب ارة ع ن قطع ة قم اش مربع ة تثق ب                
وس  طھا بق  در رأس المی  ت ث   م توض  ع ف  ي رأس المی   ت      

  .فتصیر مثل القمیص 



  .والعمامة قطعة قماش تلف وتكور على رأس المیت 
 عب ارة ع ن     بوأما األنثى فیستحب في تكفینھا خمسة أثوا      

  .إزار وقمیص وخمار ولفیفتین 
فاإلزار ھو قطعة قماش یغطى بھا ما بین السرة والركب ة           

  .ائیة  التنورات النستشبھ
والقمیص قلنا ھو قطعة قم اش تثق ب م ن الوس ط ویلب سھا           

  .المیت 
  .وھو ما یغطى بھ الرأس : والخمار  

 لف ائف ،وی ستحب    ٣ماتت أنث ى فیج ب أن تل ف ب ـ           : مثال  
 إزار یستر ما بین السرة والركب ة ، ث م تل بس       اأن یعمل لھ  

 ، ث  م یل  ف عل  ى رأس  ھا قطع  ة قم  اش ، ث  م یف  رش   اقمی  ص
یتین ط    وال وعرض    ا ، وتحم    ل الم    رأة لفیفت    ین مت    ساو

   وسط اللفیفتین وتلف بھا يوتوضع ف
   أو ثالثة نبھا وتعقد من الرأس والرجل ثم تربط برباطی

  .وتلف على الكفن كي ال ینفتح وتحمل للصالة علیھا 
وی  ستحب أن یك  ون ل  ون الكف  ن أب  یض ویك  ره بغی  ره م  ن   

  .األلوان 
ز ل ھ لب سھ ف ي       الحریر ألن ھ ال یج و      ب  تكفین الرجل  حرموی

الحیاة فیحرم علی ھ بع د الم وت ، ویج وز للم رأة أن تكف ن          
  .بالحریر ألن لھا لبسھ في الحیاة فیحل لھا بعد الموت 

وال یخف  ى أن الحرم  ة لی  ست عل  ى المی  ت ألن  ھ ق  د انقط  ع  
  .تكلیفھ بموتھ ، وإنما على من یباشر عملیة التكفین 

  
  
  



  "فصل في الصالة " 
  

  . شروط وأركان الصالة على المیت لھا
فأم   ا ش   روطھا ف   شروط ال   صالة األربع   ة المتقدم   ة م   ن  

  . واستقبال القبلة ت وستر العورة والعلم بالوقالطھارة
  .ویكون وقت الصالة بعد الغسل فال یصح قبل الغسل 

جيء بمیت ل م یغ سل ف صلي علی ھ ص الة الجن ازة              : مثال  
  .فال تصح 

  : وأما أركانھا فسبعة ھي 
 ٣تق دم أن ال صالة إذا كان ت فرض ا فللنی ة             وقد  : النیة   -١

أرك  ان الق  صد ، والتعی  ین ، والفرض  یة ، وال ب  د ھن  ا م  ن   
أمر راب ع وھ و تعی ین المی ت ف ي النی ة أي یق ول ف ي قلب ھ               

  .نویت أصلي على ھذا المیت فرضا 
  وصالة الجنازة تصح فرادى وجماعة ، والجماعة أفضل 

ث  م ع  ن فل  و م  ات م  سلم وص  لى علی  ھ ذك  ر واح  د س  قط اإل
الجمیع ، وإذا صلیت الجن ازة جماع ة فیج ب نی ة اإلقت داء        
على المأموم ، وتستحب نیة اإلمامة لإلمام كما سبق بیانھ       

  .في باب صالة الجماعة 
  . فإن عجز صلى جالسا القیام للقادر علیھ -٢
 تكبی  رات ٣ تكبی  رة اإلح  رام وى األول  أرب  ع تكبی  رات -٣

 ٤الة بأق  ل م  ن إض  افیة ك  ل تكبی  رة رك  ن ف  ال ت  صح ال  ص 
  .تكبیرات 

   .قراءة الفاتحة -٤
، وأقلھا اللھ م  الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم         -٥

  .صلِّ على محمد ، وأكملھا الصالة اإلبراھیمیة 



  . كقولنا اللھم اغفر لھ  الدعاء للمیت-٦
  :ویستحب أن یدعو بھذا الدعاء 

 يأیا اللھم ھذا عبدك واب ن عب دیك ، خ رج م ن َرْوِح ال دن          
 وَسَعِتھا ، ومحبوُبھ وأحبَّاؤه فیھ ا إل ى ظلم ة القب ر      راحتھا

وم  ا ھ  و ال قی  ھ ، ك  ان ی  شھد أن ال إل  ھ إال أن  ت وح  دك ال  
ش ریك ل  ك وأن محم دا عب  دك ورس ولك ، وأن  ت أعل م ب  ھ     
منا ، اللھم إنھ ن زل ب ك وأن ت خی ر من زول ب ھ ، وأص بح           
فقی  را إل  ى رحمت  ك وأن  ت غن  ي ع  ن عذاب  ھ ، وق  د جئن  اك  

اغب  ین إلی  ك ش  فعاَء ل  ھ ، اللھ  م إن ك  ان مح  سنا ف  زد ف  ي  ر
إح  سانھ وإن ك  ان م  سیئا فتج  اوز عن  ھ ، ولقِّ  ھ برحمت  ك       

   ل  ھ ف  ي قب  ره وأف  سحرض  اك ، وق  ِھ فتن  ة القب  ر وعذاب  ھ ،  
 األرض عن جنبیھ ، ولقِّھ برحمتك األمن   أي باعد وجاف  

م  ن ع  ذابك ، حت  ى تبعث  ھ آمن  ا إل  ى جنت  ك ، برحمت  ك ی  ا     
  .ین أرحم الراحم

  . ، وأما الثانیة فمستحبة التسلیمة األولى -٧
  وكیفیة الصالة أن یستقبل القبلة فیقول في قلبھ مع التكبیر 
نویت أصلي على ھ ذا المی ت فرض ا ث م یق ول أع وذ ب اهللا                 

ن ف ي آخرھ ا وال      من الشیطان الرجیم ویقرأ الفاتحة ویؤمّ     
یدی ھ   ، أو السورة بعد الفاتحة ویرف ع     االستفتاحیقرأ دعاء   

تكبیرة ثم یكبر ثانیا ویصلي عل ى النب ي ص لى اهللا       كل  مع  
علیھ وس لم ، ث م یكب ر ثالث ا وی دعو للمی ت ث م یكب ر رابع ا                    

اللھم ال تحرمنا أج ره وال تفتن ا بع ده واغف ر             ویقول بعدھا 
 وھ ذا ال دعاء م  ستحب ث م ی سلم ع ن الیم ین وع  ن       لن ا ول ھ  

  .الشمال وتنتھي الصالة 
  



  "فصل في الدفن " 
  

 الواج  ب ف  ي ال  دفن ھ  و حف  رة تك  تم رائح  ة المی  ت           أق  ل
وتمنع السباع من الحیوانات أن تنبش القب ر وتأكل ھ ، ف إن             
حفر حف رة ص غیرة ال تمن ع الرائح ة ، أو ال تمن ع ال سباع         

  .أثم ألنھ لم یأت بالقدر الواجب 
وأكملھ أن یكون عم ق الحف رة بق در وق وف رج ل معت دل            

 أذرع ٤ق   د ق   دروه ب   ـ القام   ة رافع   ا یدی   ھ إل   ى ال   سماء و
  . سم ٢١٦ونصف أي ما یساوي 
  :والدفن لھ كیفیتان ھما 

  . اللْحد -١
  . الشَّق -٢

 ھ  و أن یحف  ر القب  ر ث  م یحف  ر بجانب  ھ حف  رة ت  سع      فاللح  د
  المی   ت بحی   ث یك   ون ص   در المی   ت ووجھ   ھ نح   و القبل   ة 

، ف  إذا وعمیق  ة ھ  ي القب  ر   بمعن  ى نحف  ر حف  رة م  ستطیلة   
األیم ن بق در ط ول المی ت ون دخل          أكملناھا حفرنا بجانبھا    

 االمی ت فیھ ا فیك ون وس ط القب ر فارغ ا والمی ت موض  وع       
  .في الجنب 

ھو أن یحفر القبر ث م یحف ر ف ي وس طھ ش ق ی شبھ                والشق  
  .النھر أو الساقیة ویوضع المیت فیھا 

واللحد أف ضل م ن ال شق إن كان ت األرض ص لبة تتحم ل             
أن یحف      ر ف      ي جنبھ      ا ، وإن كان      ت األرض رخ      وة  

أ ك ي ال ی سقط الت راب    راضي الرملی ة فال شق أف ضل      كاأل
  .على المیت بسبب انھیار اللحد 



  ویج  ب أن ی  دفن المی  ت م  ستقبل القبل  ة ب  صدره ووجھ  ھ       
بمعن  ى ال یوض  ع المی  ت م  ستلقیا عل  ى ظھ  ره ، أو منكب  ا    
عل  ى وجھ  ھ ، ب  ل یجع  ل عل  ى جنب  ھ األیم  ن ، أو جنب  ھ        

 ، بحی ث  األیسر ، والجنب األیمن أفضل واألی سر مك روه      
  .یكون صدره متوجھا نحو القبلة 

ا أكمل  وا ال  دفن  دف  ن المی  ت م  ستدبر القبل  ة ث  م لّم      : مث  ال 
ووض  عوا علی  ھ الت  راب تنبھ  وا لألم  ر ، فیج  ب عل  یھم أن   

  .ینبشوا القبر ویصححوا طریقة وضع المیت فیھ 
وم  ن ھن  ا نفھ  م أن  ھ یج  ب أن یراع  ي الح  افر وھ  و یب  دأ        

  .لقبلة إذا وضع في القبر بالحفر أن یكون المیت مستقبل ا
ھذا إذا دفنا م سلما ، أم ا إذا دفن ا ك افرا فیج وز ف ي ال دفن                 

  .اإلستقبال ، واإلستدبار 
 م  ن قب  ل رأس  ھ ، بمعن  ى حینم  ا  ل المی  ُتَسوی  ستحب أن ُی  

نحمل المیت بالنعش ونضعھ على األرض ، كیف نخ رج          
المیت من الت ابوت ھ ل نخ رج رجلی ھ أوال ث م رأس ھ ، أو                 

  رأسھ ثم رجلیھ ؟
الجواب نسلھ أي نخرجھ من تابوتھ من جھة رأس ھ برف ق     
فیرف  ع ال  رأس أوال ث  م بع  د ذل  ك نرف  ع ال  رجلین ، ث  م إذا      

فب  العكس ن  دلي ال  رجلین أوال ث   م    أردن  ا أن ندخل  ھ القب  ر    
  .الرأس ألن ھذا ھو األسھل 

وی   ستحب ت   سویة القب   ر ب   األرض أي ال یرف   ع م   ستوى    
الت   راب الموض   وع عل   ى القب   ر ف   وق م   ستوى األرض     
المحیطة بھ ، وال یجعل كسنام البعیر ، ویكره البناء عل ى    

، ویك  ره تب  یض القب  ر ب  الجص ك  أن یبن  ى فوق  ھ قب  ة القب ر  
  .والبورك 



  "ل في صفة الدفن فص" 
  

  .ھذه كیفیة الدفن المشتملة على ما یجب وما یستحب 
بع  د أن ُی  صلى عل  ى المی  ت ویوض  ع ف  ي نع  شھ ویحمل  ھ     
الرج   ال إل   ى المقب   رة یك   ون ال   دفان ق   د اخت   ار موض   عا  
مناسبا م ن األرض لك ي یحف ر فیھ ا ، فیجع ل ف ي مخیلت ھ               
قب ل الحف  ر أن یوض ع المی  ت عل  ى جنب ھ األیم  ن وص  دره    

 س  م ٢١٦ح  و القبل  ة ال  شریفة فیحف  ر قب  را عمق  ھ    متج  ھ ن
تقریبا ویختار عرضا مناسبا كمت ر أو أق ل ، ث م إذا كان ت              
األرض ص   لبة یحف   ر ف   ي جان   ب القب   ر حف   رة أخ   رى       
م   ستطیلة ت   سع المی   ت ، ف   إذا وص   ل الرج   ال وض   عوا     
الجنازة قریب القبر بحیث یكون رجل المیت عن د الحف رة       

رف ق م ن قب ل رأس ھ        لیسھل تنزیلھ ا ، فیخ رج م ن نع شھ ب          
یحملھ رجل أو أكثر من جھة ال رأس ورج ل أو أكث ر م ن       

ن ف ي القب ر لیتلق وا المی ت      جھة الرجلین ، ث م ین زل رج ال        
فیدلون برج ل المی ت أوال ، فیأخ ذ م ن ف ي القب ر الجن ازة                 
ویضجعون المیت على جنبھ األیمن بحی ث یك ون ص دره           

ب سم   للقبلة وال ذي ی ضعھ ف ي اللح د أو ال شق یق ول               امتجھ
اهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، ث م ی أتون    

فیغلق   ون بھ   ا اللح   د ك   ي ال  ) حج   ارة م   ن ط   ین ( بل   بن 
یتھ   اوى الت   راب عل   ى المی   ت عن   د إلق   اءه ، ث   م یخ   رج    

 بحث ي الت راب بالم ساحي حت ى ی صیر      ویب دؤون الرجالن  
بمستوى األرض ث م یرش ون الم اء عل ى القب ر ویجل سون              

 ك ان اهللا ف ي عونن ا       -ن للمیت ثم ی ذھبون      قلیال عنده یدعو  



 وال بأس بوضع حجر عند رأس المیت     -یوم دخول القبر    
  .ویدعا لھ أو عالمة لیعرف المیت فیزار 

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في آداب مھمة " 
  
 یجوز البكاء على المیت ، من غی ر ن وح ، وال لط م ،               -١

 .وال شق ثیاب 
اإلن   سان لم   وت قری   ب أو ص   دیق    أي یج   وز أن یبك   ي  

وت  سیل دموع  ھ وی  صاب ب  الحزن م  ع الرض  ا بق  ضاء اهللا   
  :تعالى شرط أن یخلو البكاء من ثالثة أشیاء ھي 

وھو رف ع ال صوت بتع داد محاس ن المی ت عن د        :  النوح   -أ
البك  اء ، ك  أن یق  ول م  ن فق  د ابن  ھ ی  ا س  ندي ، وی  ا ح  زام       

  .ظھري 
 فی  ھ م  ن   لط  م الخ  دود أو ال  صدور وھ  و مح  رم لم  ا     -ب

  .إظھار الجزع وعدم الصبر 
 شق الثیاب وھو محرم لما فیھ من إظھار الجزع وقلة          -ج

  .الصبر 
وق  د اعت  اد الن  اس والس  یما الن  ساء حت  ى بع  ض المت  دینات 

 بع دم  االتھ ام منھن فعل ذلك ، ویخشون إن لم یفعلوا ذل ك           
حب المیت ، فقد جمعوا بین الریاء ، والمعصیة وإرضاء        

  .اب الخالق المخلوق على حس
  . یعزى أھل المیت إلى ثالثة أیام من موتھ -٢

والتعزیة ھي ت صبیر المی ت كقول ھ إن هللا م ا أخ ذ ول ھ م ا               
  أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب 

وھ  و س  نة إل  ى ثالث  ة أی  ام فیع  زي الن  اس أھ  ل المی  ت إال    
 ٣الشابة فال یعزیھا الرجال األجانب ، وأم ا التعزی ة بع د              

م فمكروھة لما فیھا من تجدید الحزن عل ى المی ت ، إال     أیا



إذا ك  ان أح  دھما غائب  ا ك  أن یك  ون م  سافرا فیمت  د وق  ت        
  .  التعزیة إلى العودة 

  . یحرم دفن اثنین في قبر واحد إال لضرورة -٣
كأن تضیق األرض م ع كث رة الم وتى فحینئ ذ ی دفن اثن ین               

رأة وثالث  ة ف  ي القب  ر الواح  د ، وال ی  دفن الرج  ل م  ع ام        
أجنبی  ة فإن  ھ یح  رم ذل  ك ، أم  ا م  ع المح  ارم أو ال  زوج ف  ال 

حی  ث جم  ع  ب  أس ، وی  ستحب الف  صل ب  ین المیت  ین بت  راب
  .بین أكثر من میت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في الشھید والسقط " 
  

قلنا إن المیت المسلم یج ب غ سلھ وتكفین ھ وال صالة علی ھ            
  . ودفنھ 

  .عض حاالتھ ویستثنى من ذلك الشھید ، والسقط في ب
  :ولتوضیح ذلك نقول 

إن ال  شھید ال  ذي م  ات ف  ي قت  ال الكف  ار س  واء قتل  ھ الك  افر   
 یحرم غسلھ والصالة علیھ و یكتف ى    خطئا،أو قتلھ المسلم    
  .بتكفینھ ودفنھ 

استشھد مجاھد في أثن اء القت ال م ع الكف ار فھ ذا ال              : مثال  
  .یغسل بل یكفن ویدفن 

ل ال  دم ال  ذي یك  ون  ألن الغ  سل یزی  : س  بب ع  دم غ  سلھ  و
  رائحتھ كرائحة المسك ، وذلك یكون لھ شاھدًا یوم القیامة 

  . ذنبھ وسبب عدم الصالة علیھ ألنھ مغفور لھ
أش ھره  وأما السقط ھو الذي خرج من بطن أمھ قب ل تم ام              

  .وھو ال یعیش ألنھ لم یكتمل بعد ، أشھر ستة وھي
  :ثالثة أحوال فلھ 

، كالبك  اء ، أو الحرك  ة  أن تظھ  ر فی  ھ عالم  ات الحی  اة -١
أو الت   نفس ، فھ   ذا حكم   ھ ك   الكبیر یج   ب غ   سلھ وتكفین   ھ  

  .والصالة علیھ ودفنھ 
 أن ال تظھ  ر فی  ھ عالم  ات الحی  اة ، ولك  ن یظھ  ر فی  ھ     -٢

ش  يء م  ن خلق  ة اآلدم  ي ك  رأس أو ی  د أو رج  ل ، ، فھ  ذا    
  حرم الصالة علیھ تحكمھ أنھ یجب غسلھ وتكفینھ ودفنھ و



مات الحی اة ، وال ش يء م ن خلق ة      أن ال تظھر فیھ عال  -٣
اآلدمي ، فتحرم الصالة علیھ وال تصح ، ویجوز تغ سیلھ             

  . ویستحب لفھ بخرقة ودفنھ 
 أشھر فیجب تجھیزه كامال من غسل وتكفین   ٦أما إذا بلغ    

   ودف  ن وص  الة علی  ھ س  واء ظھ  رت علی  ھ عالم  ات الحی  اة 
  .الأو 

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

المی  ت الم  سلم م  ن غ  سل وتكف  ین وص  الة ودف  ن     تجھی  ز 
  .فرض كفایة على من علم بموتھ من المسلین 

وی  ستثنى ال  شھید ف  ي معرك  ة م  ع الكف  ار فیج  ب تكفین   ھ          
  .ودفنھ ، ویحرم غسلھ والصالة علیھ 

  ْقط ال   ذي ل   م تظھ   ر فی   ھ عالم   ات الحی   اة   وی   ستثنى ال   سِّ
وظھ  ر فی  ھ ش  يء م  ن خلق  ة اآلدم  ي ، فإن  ھ یج  ب غ  سلھ     

 ال  ذي ل  م ال  سقطفین  ھ ودفن  ھ وتح  رم ال  صالة علی  ھ ، و كوت
تظھر فیھ عالمات الحیاة ، ولم یظھر فیھ شيء م ن خلق ة          
اآلدمي فإنھ یجوز غسلھ ، ویستحب تكفین ھ بخرق ة ودفن ھ          

  .وتحرم الصالة علیھ 
ھ  ذا إذا ك  ان المی  ت م  سلما ، أم  ا إذا ك  ان ك  افرا فیج  وز      

 ودفن  ھ إذا غ سلھ ، وتح رم ال صالة علی  ھ ، ویج وز تكفین ھ     
  . ذمیا كان حربیا أو مرتدا ، ویجب تكفینھ ودفنھ إذا كان

وأق  ل الغ  سل تعم  یم الب  دن بالم  اء ، وأكم  ل من  ھ أن یغ  سل  
وت   را كالثالث   ة ویوض   ع ف   ي أول غ   سلة ورق ال   سدر أو 
الصابون وتزال بغسلة ثانیة ، ثم یغ سل غ سلة ثالث ة بم اء             

   .طھور فیھ قلیل من كافور 
 ب  ثالث لف ائف تك ون مت ساویة ف  ي    ویج ب أن یكف ن المی ت   

الطول والعرض ، واألفضل للذكر أن ال یك ون ف ي كفن ھ             
أي ال یكفن ف ي ث الث لف ائف وقم یص     قمیص ، أو عمامة   

وعمام  ة ألن  ھ خ  الف األول  ى ب  ل الواج  ب ھن  ا  ھ  و نف  سھ  
یج   ب أن یكف   ن ف   ي ث   الث لف   ائف    الم   ستحب ، بمعن   ى  

    .ویستحب اإلقتصار علیھا



سة أثواب ھي إزار وقمیص وخمار    واألفضل لألنثى خم  
، ویكره التكفین بغیر البیاض ، ویح رم ب الحریر      ولفیفتان  

  .للرجال ، ویباح للنساء 
  :والصالة على المیت أركانھا سبعة ھي 

النی    ة ، والقی    ام للق    ادر ، وأرب    ع تكبی    رات ، والفاتح    ة    
وال  صالة عل   ى النب   ي ص  لى اهللا علی   ھ وس   لم ، وال   دعاء   

  .مة األولى للمیت ، والتسلی
وأقل الدفن حفرة تك تم ع ن الن اس رائحت ھ ، وتح ول دون         

  .نبش السباع للقبر 
، ول  ھ كیفیت  ان   أذرع ون  صف ٤وأكمل  ھ أن یعم  ق بق  در   

اللح د ، وال شق ، واألول أف ضل إن كان ت األرض ص  لبة       
  .فإن كانت رخوة فالشق أفضل 

ویجب أن یدفن المسلم مستقبل القبل ة ب صدره ، وی ستحب            
ل من نعشھ من جھ ة رأس ھ وی دخل القب ر م ن جھ ة         أن یس 

أن یضجع على جنبھ األیمن ، ویقول ال ذي یدخل ھ    رجلھ و 
اللح  د أو ال  شق ب  سم اهللا وعل  ى مل  ة رس  ول اهللا ص  لى اهللا   

   .علیھ وسلم
ویستحب ت سویة القب ر ب األرض وھ و أف ضل م ن ت سنیمھ              

  .ویكره البناء على القبر وتبیضھ بالجص أو البورك 
، ویحرم النیاح ة واللط م وش ق        بكاء على المیت    ویجوز ال 

  .الثیاب 
 أیام ، ویكره بعد ذلك إال أن  ٣ویستحب تعزیة المیت إلى     

  .یكون المعزي أو المعزى غائبا فال یكره 
ویحرم دفن اثنین في القب ر إال ل ضرورة ك ضیق األرض            

  .مع كثرة الموتى 



  "مخطط توضیحي " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  تجھیز المیت

  
  

   الدفن        الصالة                             التكفین              الغسل
                             )          لفائف ٣(                            

                                                      
                                 أدنى             أكمل                             أكمل        أدنى             

یعمق قدر )   ( حفرة تمنع الرائحة                     (      )الوتر في الغسل أولھا    (   )التعمیم بالماء ( 
 أذرع ونصف٤ونبش السباع                                       سدر وفي آخرھا كافور                        

  شروط           أركان                                                  
                                                           )كشروط الصالة (                                 

                               
   النیة                                            

  القیام                                      
     تكبیرات٤                                                                                  

  لفاتحة                                       ا
            الصالة على النبي                                                                                

                                                   
  الدعاء للمیت                      

  یمة األولىلتسل                                                                            ا
  

                                                                              
  
  
  
  



  "المخططات الفرعیة " 
  

  ت المّی
  

   
    كافر          مسلم                                                 

                                                                    
  

                       حربي أو مرتد     ذمي         غیر شھید          شھید                     
تحرم الصالة علیھ (       )یجب تكفینھ ودفنھ           (               )یجب تكفینھ ودفنھ (        

            ویجوز غسلھ وتكفینھویجوز غسلھ                          والصالة علیھھ  ویحرم غسل
   ودفنھ            وتحرم الصالة علیھ                                            

  
    ِســقط                غیر سقط                       

  )یجب تجھیزه (                                         
  
            

          لم تظھر فیھ عالمات الحیاةظھرت فیھ عالمات الحیاة         
                         )یجب تجھیزه (    

  
                   
      لم یظھر فیھ خلقة آدمي         ظھر فیھ خلقة آدمي                    
                     ) غسلھ وتكفینھ ودفنھ وزیج (       )یجب غسلھ وتكفینھ ودفنھ(               

                وتحرم الصالة علیھوتحرم الصالة علیھ                  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
 أربع   ة أش   یاء ُغ   سُلھ ، وتكفین   ھ      * ویل   زم ف   ي المی   ت  (

    .والصالة علیھ ودفنھ 
ال   شھید ف   ي  : ھم   ا واثن   ان ال یغ   سالن ، وال ی   صلى علی 

   صارخا * الذي لم یستھل* ، والسِّقط*معركة المشركین
، وفي * وُیغسل المّیت ِوْترا ، ویكون في أول ُغسلِھ ِسدرٌ     

  . من كافور * آخره شيٌء
  

....................................................................  
صالة علیھ محرمة ، والغسل جائز إذا كان مسلما ، أما إذا كان كافرا ، فال* 

  .والتكفین والدفن جائزان للحربي والمرتد ، واجبان للذمي 
أما الشھید في غیر المعرك ة ك المظلوم ، والغری ق فھ و ش ھید ف ي اآلخ رة             * 

  .أما في الدنیا فیعامل كسائر الموتى 
   أشھر فالكبیر ٦ أما النازل بعد  أشھر٦ من بطن أمھ قبل تمام الساقطأي * 
 اإلس  تھالل ھ  و رف  ع ال  صوت أي الطف  ل ال  ذي ل  م برف  ع ص  وتھ ص  ارخا       *

ألن الطف ل إذا علم ت   بالبكاء ، وھذا لكي تعلم حیاتھ ، وھو مثال ول یس بقی د    
، فالقصد من كالم ھ أن  حیاتھ بغیر البكاء كالتحرك ، أو التنفس فنفس الحكم    

  .یقول السقط الذي لم تعلم حیاتھ بأي وسیلة كاإلستھالل 
واألمر الثاني ھ و أن ھ ال ب د م ن قی د ث ان ، وھ و أن ال        ھو األمر األول ،  ھذا  

تظھر فیھ خلقة آدمي ، ألنھ إن ظھرت فیھ خلقة اآلدمي وجب غسلھ وتكفینھ 
واثن ان ال  ( ودفنھ وحرمت الصالة علیھ ، فال یستقیم ھذا مع ق ول الم صنف           

 بالحی اة ،  ، والخالصة ھي أن اإلس تھالل مث ال ل شرط وھ و العل م             ) یغسالن  
  .وال بد معھ من شرط ثان وھو عدم ظھور شيء من خلقة اآلدمي 

  .فإن اجتمع األمران جاز غسلھ وتكفینھ ودفنھ ، وحرمت الصالة علیھ 
  أي ال یج  ب غ  سلھما ) واثن  ان ال یغ سالن  ( وم ن ھن  ا یت ضح أن معن  ى قول ھ    

     .  وإن كان في الشھید الغسل محرما ، وفي السقط جائزا 
  . نحوه كالصابون  أو *
  . قولھ شيء أي قلیل كي ال یغّیر الماء الطھور فال یصح الغسل *



 ، ل یس فیھ ا قم یص وال         * بیض *وُیكفَّن في ثالثة أثواب    
  * .ِعمامة

وُیكبَّ  ر علی  ھ أرب  ع تكبی  رات ، یق  رأ الفاتح  ة بع  د األول  ى        
وی  صلي عل  ى النب  ي ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم بع  د الثانی   ة          

   :*د الثالثة ، فیقولویدعو للمیت بع
  ال  دنیا *اللھ  م ھ  ذا عب  دك واب  ن عب  دیك ، خ  رج م  ن َرْوحِ 

وَسَعِتھا ، ومحبوُبھ وأحبَّاؤه فیھا إلى ظلمة القب ر وم ا ھ و         
ال قیھ ، كان یشھد أن ال إلھ إال أنت وح دك ال ش ریك ل ك               
وأن محمدا عب دك ورس ولك ، وأن ت أعل م ب ھ من ا ، اللھ م             

 ب ھ ، وأص بح فقی را إل ى        إنھ ن زل ب ك وأن ت خی ر من زول          
رحمتك وأنت غني عن عذابھ ، وقد جئناك راغب ین إلی ك           
شفعاَء لھ ، اللھم إن كان محسنا فزد في إحسانھ وإن ك ان         
م  سیئا فتج  اوز عن  ھ ، ولقِّ  ھ برحمت  ك رض  اك ، وق  ِھ فتن  ة  

 األرض عن *وعذابھ ، وافسح لھ في قبره ، وجاف القبر
بك ، حتى تبعث ھ آمن ا   جنبیھ ، ولقِّھ برحمتك األمن من عذا  

  .إلى جنتك ، برحمتك یا أرحم الراحمین 
  
  

.....................................................................  
  . أي لفائف وجوبا *

   . البیاض في الكفن مستحب ، ویكره غیره وال یحرم * 
لفیف   ة ا ب   أن یكف   ن ال   ذكر بم    القم   یص والعمام   ة ال یكف   ي اإلقت   صار علیھ*

  .تعم البدن لفائف  وقمیص وعمامة فال یجوز ألنھ یجب أن تكون ثالث
    . ھذا الدعاء مستحب ویصح بغیره كاللھم ارحمھ *
  . الَروح ھو الراحة أي خرج من راحة لدنیا إلى ضیق القبر  *

  .أي باعد األرض عن جنبیھ * 
  



 ویقول في الرابعة اللھم ال تحرمن ا أج ره ، وال تفتن ا بع ده               
  .ویسلم بعد الرابعة  واغفر لنا ولھ ،

 م  ن قب  ل رأس  ھ *وی  دفن ف  ي لح  د م  ستقبل القبل  ة ، وُی  سل 
 ، بسم اهللا ، وعلى مل ة رس ول   *ویقول الذي یلحده *برفق

اهللا ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم ، وی  ضجع ف  ي القب  ر بع  د أن       
  .قامة وبسطة *یعمق 

 ، وال * وال یج   صص* القب   ر وال یبن   ى علی   ھ*وی   سطح
   ، وال شق جیب *ء على المیت ، من غیر نوحبأس بالبكا

 ، وال ُی دفن اثن ان   *وُیعزى أھُل ُھ إل ى ثالث ة أی ام م ن دفن ھ       
  .في قبر إال لحاجة 

.....................................................................  
أي یخ  رج م  ن نع  شھ م  ن جھ  ة ال  رأس فیرف  ع ال  رأس وال  صدر أوال ث  م         * 

  .ا أمر مستحب الرجلین ، وھذ
      .ال بعنف * 
   .أي یضعھ في اللحد ، ومثلھ لو وضعھ في الشق * 

 أذرع ٤أي قدر قامة اإلنسان أي طولھ مع بسط یدی ھ جھ ة ال سماء وق در ب ـ                
  .ونصف وذلك بالنظر لمعتدل القامة ال الطویل وال القصیر 

  .أي یسوى باألرض 
  .أي یكره البناء علیھ كأن یبني علیھ قبة * 
  . أي ال یبیض بالجص *

  وھو رفع الصوت مع تعداد محاسن المیت وھو محرم * 
الجیب ھو الموضع الذي یدخل اإلنسان فیھ رأسھ من الثوب ولیس الجیب * 

  .ھو الذي یجعل لحمل المال ونحوه 
  .وأي شق للثوب ھو محرم 

أي تبدأ المدة من حین الدفن ال من حین الموت وھو ضعیف والمعتمد أن  * 
 أی ام انتھ ى وق ت    ٣مدة تحسب من ح ین الم وت فل و بق ي میت ا ف ي الثالج ة               ال

  .التعزیة 
  .أي ضرورة كضیق األرض مع كثرة الموتى * 
  



  "مسائل عملیة " 
  

مات مسلم على فراشھ في قریة وعل م ب ھ أھ ل القری ة         -١
  ثم دفنوه بال غسل وال صالة فھل یأثمون ؟

ج وز تجھی زه     استشھد مجاھد وھو یقاتل الكف ار فھ ل ی         -٢
    تجھیزا كامال ؟ 

 میت ا   ابنھا وھو في السابع من ش ھره فن زل        طرحت أمّ  -٣
   فھل یجب تجھیزه ؟

 أش  ھر ٦ ن  زل طف  ل م  ن بط  ن أم  ھ وعم  ره أق  ل م  ن     -٤
  وبكى قلیل ثم مات فھل یجب تجھیزه ؟  

 أش ھر ول م     ٦ نزل طفل من بطن أمھ وعمره أق ل م ن            -٥
   یجب تجھیزه ؟تعلم حیاتھ ولكن ظھرت یده واضحة فھل 

ول م تع رف     أش ھر    ٣ نزل طفل من بط ن أم ھ وعم ره           -٦
حیات  ھ وال ظھ  ر فی  ھ ش  يء م  ن خلق  ة اآلدم  ي فھ  ل یج  ب   

  تجھیزه ؟
  
  
  

.....................................................................  
  . نعم یأثمون جمیعا ألن تجھیز المسلم تجھیزا كامال فرض كفایة -١
  .فینھ ودفنھ ، ویحرم غسلھ والصالة علیھ یجب تك -٢
 نعم یج ب تجھی زه ك امال ك الكبیر ألن ھ بق ي ف ي بط ن أم ھ أكث ر م ن س تة                  -٣

  .أشھر 
  . نعم یجب تجھیزه كامال كالكبیر ألنھ ظھرت فیھ عالمات الحیاة -٤
  . یجب غسلھ وتكفینھ ودفنھ ، وتحرم الصالة علیھ -٥
  . رقة ودفنھ وتحرم الصالة علیھ  ال یجب فیھ شيء ویجوز غسلھ ولفھ بخ-٦
  



   ارتد مسلم ومات فھل یجوز تجھیزه ؟-٧
 مات كافر حربي في دیارنا فغ سلھ الم سلمون وكفن وه            -٨

  ودفنوه وصلوا علیھ فھل یجوز ذلك ؟
 م  ات ن  صراني ول  ھ ذم  ھ عن  د الم  سلمین ف  دفنوه ب  ال       -٩

  تجھیز فھل یجوز ذلك ؟
ب ل ج اءوا    مات مسلم فلم یغ سلوه بال صابون وغی ره      -١٠

  بماء فصبوه علیھ فھل یصح ھذا الغسل ؟
م ذكر فكفنوه بثالثة قمص فھل یجوز ذل ك          مات مسل  -١١

  ولم ؟
 م  ات ام  رأة فكفنوھ  ا ب  ثالث لف  ائف فق  ط ول  م یزی  دوا -١٢

  على ذلك فھل یجوز ذلك ؟
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  .غسلھ وتكفینھ ودفنھ وتحرم الصالة علیھ  یجوز -٧
  . ال یجوز الصالة على كافر أبدا فھم آثمون -٨
 ال یج  وز ذل  ك ب  ل یج  ب تكفین  ھ ودفن  ھ ول  و م  ن غی  ر غ  سل ، ألن الغ  سل  -٩

  .جائز بالنسبة لھ 
 نعم یجوز ذلك ولكن األفضل أن یغسل وترا كالثالثة ویك ون ف ي أول         – ١٠

  .كافور غسھ الصابون وفي آخره شيء من 
  . ال یجوز ذلك بل یجب أن یكون الكفن ثالث لفائف تعم البدن -١١
   . نعم یجوز ذلك واألفضل لھا أن تكفن بإزار وقمیص وخمار ولفیفتین -١٢



م  ات م  سلم ف  صلوا علی  ھ ص  الة الجن  ازة ب  ال ق  راءة    -١٣
  للفاتحة فھل یجوز ذلك ؟

 مات مسلم فصلوا علیھ ص الة الجن ازة م ن غی ر أن              -١٤
  ا على النبي صلى اهللا علیھ وسلم فھل یجوز ذلك ؟یصلو

 دفن میت مسلم بحفرة لیس شق وال لحد فھ ل یج وز         -١٥
  ذلك ؟

 دفنت مسلمة في أرض صلبة بشق فھ ل یج وز ذل ك          -١٦
  ولم ؟

 دف  ن م  سلم م  ن غی  ر أن یجعل  وه عل  ى القبل  ة ث  م لم  ا   -١٧
  ذھبوا لبیوتھم تذكروا فماذا یفعلون ؟

 بع  ض الط  ابق فھ  ل یج  وز       دف  ن م  سلم فبن  وا علی  ھ   -١٨
   ذلك ؟     

  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
    .ال یجوز ذلك ألن الفاتحة ركن  -١٣
  . ال یجوز ذلك ألن الصالة على النبي صلى اهللا علیھ وسلم ركن -١٤
وتمنع السباع من النبش   نعم یجوز ذلك ما دامت الحفرة تمنع الرائحة ، -١٥

  .ولكن األفضل ھو اللحد 
  . نعم یجوز ولكن اللحد أفضل ألن األرض صلبة -١٦
  . علیھم أن یعودوا وینبشوا القبر ویوجھوه للقبلة -١٧
  . یجوز ولكن بكراھة -١٨
  



 دف  ن الم  سلم ث  م بی  ضوا قب  ره ب  الجص فھ  ل یج  وز         -١٩
  ذلك ؟

 ن وح وال ش ق     مات مسلم فأخذ أھلھ یبكون علی ھ ب ال         -٢٠
  ثیاب أو لطم فھل یجوز ذلك ؟

 مات شیخ عشیرة فأخذ النساء ی نحن علی ھ والرج ال          -٢١
  یلطمون فھل یجوز ذلك ؟

 أیام من موتھ ذھب الن اس       ٤ مات مسلم وبعد مرور      -٢٢
  یعزوه فھل یجوز ذلك ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . نعم ولكن بكراھة -١٩
   یجوز ذلك -٢٠
  . یحرم ذلك حرمة شدیدة -٢١
 یك  ره ذل  ك لم  ا فی  ھ م  ن تجدی  د األح  زان عل  ى أھ  ل المی  ت إال إذا ك  ان      -٢٢

  .المعزون غائبین أو كان المعزى غائبا فال كراھة حینئذ 
  
  



  "فصل في عقد جامع ألبواب الصالة " 
  

القصد من ھذا الفصل تعلیم الطال ب كی ف یجم ع األب واب      
المتفرق     ة تح     ت ض     ابط واح     د بحی     ث ی     ستطیع أن     
یستح  ضرھا جمیع  ا ف  ي مجل  س واح  د ، وھ  ذا أم  ر یع  ین   

  .الطالب على الحفظ ومزید من الفھم 
  :فنقول 

 ع   دة ف   صول - بح   سب ك   الم الم   صنف -ق   د م   ر معن   ا 
  :ا أوال وھي فلنذكرھ

  .  أوقات الصالة -١
  . شروط وجوب الصالة ، والصلوات المسنونة -٢
  .شروط صحة الصالة  -٣
  . أركان الصالة وسننھا وھیئاتھا -٤
  . ما تخالف المرأة فیھ الرجل في الصالة -٥
  . مبطالت الصالة -٦
     . عدد ركعات الفرائض ، والصالة قاعدا أو مضطجعا -٧
  . سجود السھو -٨
  . األوقات التي تحرم فیھا الصالة -٩

   . صالة الجماعة-١٠
  . صالة المسافر ، والجمع في المطر -١١
  . صالة الجمعة -١٢
  . صالة العیدین -١٣
  . صالة الكسوفین -١٤
  . صالة اإلستسقاء -١٥
  . صالة الخوف -١٦



  .لبس الحریر والذھب  -١٧
  . الجنائز -١٨

 ض  ابطا یجمعھ  ا ھ  ذه ھ  ي فھرس  ة كت  اب ال  صالة فلن  ذكر  
  :فنقول 

  .وأنواع ومبطالت لھا شروط وأركان وسنن : الصالة 
  :فأما شروطھا فقسمان 

        . شروط وجوب ، وھي ثالثة -أ
  ، ومنھ  ا س  تر الع  ورة  ، وھ  ي أربع  ة   ش  روط ص  حة  -ب

، ویج  وز أن ت  ستر والع  ورة تختل  ف ب  ین الرج  ل والم  رأة 
 م ن ال ذھب   عورة المرأة بثیاب الحریر أو بثیاب منسوجة     

وق  د م  ضى الح  دیث ع  ن ب  اب   ، وال یج  وز ذل  ك للرج  ل  
، ومنھا العلم بدخول الوقت ، ولك ل ص الة          اللباس فراجع   

وقتھ  ا الخ  اص بھ  ا وتق  دم الح  دیث ع  ن ب  اب المواقی   ت        
   .فراجع 

  .ى شروط الوجوب والصحة فراجع وقد مر الكالم عل
، وم  ن أرك  ان  وأم  ا أرك  ان ال  صالة فثالث  ة ع  شر ركن  ا     

  ع  ن حال  ة العج  ز ع  ن عن  دهیتح  دث ل، القی  ام ، فال  صالة 
  .القیام  

  :أما سننھا فثالثة أقسام و
  . سنن قبل الصالة ، وھي ثالثة -أ

  . سنن بعد الصالة ، وھي ثالثة -ب
  : سنن أثناء الصالة وھي تنقسم إلى قسمین -ج

  . أبعاض ، وھي اثنان -أ
  : وھیئات وھي تنقسم إلى قسمین -ب



ن الرج  ال والن  ساء ، وھ  ي خم  سة  ھیئ  ات م  شتركة ب  ی-١
  .عشر شیئا 

  . ھیئات خاصة ، وھي أربعة -ب
ركع ة  وبذكر أركان الصالة وسننھا یتضح عددھا في كل       

  . األركان والسنن في صلوات الیوم واللیلة ومجموع
  . تقدمت فراجع ومبطالتھا أربعة

  .تختلف بحسب الجھة التي ینظر إلیھا الصالة  وأنواع
  .فرائض ، ونوافل : وجوب إلى قسمین فتقسم من حیث ال

      : قسمان الفرائضف
    :وھي صنفان   عینیة-أ

واقع   ة عل   ى األص   ل ، بمعن   ى أن ی   ؤتي بھ   ا ف   ي   : أوال 
   .أوقاتھا وبعدد ركعاتھا و بأركانھا المعروفة 

ظھ  ر وع  صر ومغ  رب  وص  بح ص  الة المق  یم م  ن  وھ  ي 
، وتق  دم الح دیث ع ن ب  اب    ) ٦( فع ددھا  وع شاء وجمع ة   

  .لجمعة فراجع ا
 واقعة على خ الف األص ل ، وھ ي ص الة الم سافر          :ثانیا  

  فیختل ف وقتھ ا    ألنھا تق صر فیق ل ع دد ركعاتھ ا ، وتجم ع             
والح  دیث ع  ن الجم  ع یجرن  ا إل  ى جم  ع آخ  ر وھ  و جم  ع     

 ، وتقدم الحدیث عن باب صالة الم سافر      مطرالمقیم في ال  
  .فراجع 

ال ة  وكذلك صالة الخوف خارجة ع ن األص ل ألن ھ ف ي ح            
االلتحام تصلى بال رك وع وس جود ، وأم ا ف ي حال ة غی ر               
االلتحام فال یوجد خ روج ع ن األص ل ف ي أركانھ ا ولك ن          

     .فیھا في كیفیة الجماعة 



 وھ  ي ص  الة الجن  ازة ، وتجرن  ا للح  دیث ع  ن    كفائی  ة-ب
   وال دفن   المی ت غی ر ال صالة كالغ سل        هباقي الواجبات تجا  

     .وقد مضى الحدیث عن الجنائز فراجع 
   : نوافل ، وھي قسمان -٢

وھ    ي إم    ا تابع    ة  نواف    ل ال ت    ستحب فیھ    ا الجماع    ة -أ
للفرائض ، أو غیر تابعة ، والتابعة للفرائض ، إما مؤكدة    

  .أو غیر مؤكدة 
 نوافل تستحب فیھا الجماعة وھ ي الت راویح والعی دان     -ب

والكسوفان واالستسقاء وقد مضى الحدیث عنھا في محلھ        
  .فراجع 

وع ال  صالة م  ن حی  ث الوق  ت ، إل  ى ص  الة ج  ائزة       وتتن  
وص  الة محرم  ة ب  سبب الوق  ت ، وق  د م  ضى الك  الم عل  ى 

  .األوقات التي تحرم الصالة فیھا فراجع 
وتتنوع ال صالة م ن حی ث االجتم اع ، إل ى ص الة ف رادى             
وص   الة الجماع   ة ، وم   ضى الك   الم عل   ى ب   اب ص   الة     

  .الجماعة فراجع 
خلل فیھا ، إلى صالة لم وتتنوع الصالة من حیث وقوع ال     

یقع فیھا خلل من نقص ، أو شك ، وإلى ص الة ذات خل ل             
  . وقد مضى الحدیث عن باب سجود السھو فراجع 

  
  
  
  
  
  



  "مخطط توضیحي " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  الصالة 

  
  

              سنن              أركان            أنواع            مبطالتشروط
                     )٤                                      ()  ١٣                   (   

  
       ھیئات       أبعاض                                                                      صحة     وجوب  

  )٢(                                                                         )٤ (      ) ٣(                
  

مشتركة       خاصة                                                                
                                                               )٤  (     )  ١٥( 

  
                               

)من حیث اإلجتماع )     ( من حیث الخلل (      )من حیث الوجوب (    )  من حیث الوقت (    
  

  

      تامة        ذات خلل       فرادى      جماعة  فرائض    نوافل       جائزة       محرمة            
      

  
  

          ستحب فیھ    ت       ال تستحب فیھ
     عینیة                كفائیة               الجماعة         الجماعة

  )صالة الجنازة                                   (  )٤                   (    
  

  ل     على خالف األص على األصل              تابع         غیر تابع              
          )٦      (                  )٣(   

  

                                       مؤكد        غیر مؤكد
  صالة المسافر    صالة الخوف                                    )١٢ )       ( ١٠    ( 

  



  "المسائل غیر المعتمدة في متن الغایة " 
  

تھ ا واح د وھ و غ روب ال شمس       ووقوالمغ رب    (  قولھ -١
وبمقدار م ا ی ؤذن ویتوض أ وی ستر الع ورة ویق یم ال صالة             

والمعتم د أن وق ت     غیر معتمد ،  ) ویصلي خمس ركعات    
   .المغرب یمتد إلى مغیب الشفق األحمر 

ع  ّد ) وث  الث بع  د الع  شاء ی  وتر بواح  دة م  نھن (  قول  ھ -٢
ص  الة ال  وتر م  ن ال  سنن التابع  ة للف  رائض غی  ر معتم  د       

  .مر ھّین واأل
ع   ّد ) وأرك   ان ال   صالة ثمانی   ة ع   شر ركن   ا   (  قول   ھ -٣

م   ستقال ھ   و طریق   ة ف   ي  الطمأنین   ة ف   ي األرك   ان ركن   ا  
المذھب ، ولكنھا غیر معتمدة ، والطریقة المعتم دة ع دھا         

  .ن شرطا في الركن ، واألمر ھّی
ھ  ذا غی  ر معتم  د ) ونی  ة الخ  روج م  ن ال  صالة (  قول  ھ -٤

  .لخروج من الصالة والمعتمد أنھ ال تجب نیة ا
ھذا ال رأي ل یس   ) وصالة الجماعة سنة مؤكدة  (  قولھ   -٥

  .بمعتمد ، والمعتمد أنھا فرض كفایة 
) وركوعان یطیل التسبیح فیھم ا دون ال سجود        ( قولھ   -٦

ھ  ذا غی  ر معتم  د ، والمعتم  د أن  ھ ی  ستحب إطال  ة ال  سجود   
   .بالتسبیح أیضا 

غی  ر )  دفن  ھ ویع  زى أھل  ھ إل  ى ثالث  ة أی  ام م  ن(  قول  ھ -٧
معتم  د بالن   سبة لقول  ھ م   ن دفن   ھ ، ب  ل المعتم   د أن الم   دة    

  .موتھ حین تحسب من 
    .والحمد هللا رب العالمین 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " كتاب الزكاة "
 

 . إذا نام وزاد ُ ، يقال زكا الزرعالنامءالزكاة لغة 
  .للمستحقني عن مال أو بدن مقدار واجب رصف: ورشعا 

 آالف دوالر مرت سنة كاملـة عـىل ١٠يملك  شخص :مثال
ملكه هلذا املبلغ فوجب عليه أن خيرج منه مقدارا معينـا وهـو 

 ٤الناتج نقـسمه عـىل  ثم ١٠ أي نقسم املبلغ عىل العرش،ربع 
     ١٠٠٠=  ١٠ / ١٠٠٠٠  ،فنحــصل عــىل ربــع العــرش   

٢٥٠ = ٤ / ١٠٠٠ $.   
   .هذا هو زكاة ماله فيعطيه للمحتاجني من الناس 

جيب أن خيـرج حمدد  أي مقدار معني " مقدار واجب "فقولنا 
بل هـو صـدقة واجبـة يتصدق هبا هو ليس صدقة مستحبة و

 .آثمفمن مل يزك فهو 
 أي ملـن جيـوز أن يـدفع هلـم الزكـاة " للمـستحقني "لنا وقو

 .الزكاة وأما األغنياء فال جيوز أن يدفع هلم كالفقراء،



أي أن املـال الـذي خيرجـه  " عن مـال أو عـن بـدن "وقولنا 
  املسلم ويدفعه للفقراء إما أن يكون حق املـال أو حـق البـدن 

  حقني فحق املال تزكيتـه وإخـراج جـزء منـه للفقـراء واملـست
وحق البدن هو زكاة الفطرة التي خترج يف آخر رمضان ، فهذه 

تتعلق باملال بل تتعلق ببدن اإلنسان وذاته حتى لو مل الزكاة ال 
يكن صاحب أموال كثرية فيجب أن يزكي عن بدنـه ويـدفع 

 .قدرا من ماله للفقراء واملستحقني 
فتلخص من ذلك أن الزكاة هي أداء احلـق الواجـب املتعلـق 

 . فيؤخذ هذا احلق ويرصف للمستحقني ٍ أو ببدنٍبامل
    . )ةزكاة الفطر(  زكاة املال ، وزكاة البدن: فالزكاة قسامن

  .زكاة املال: أوال 
ال نقصد باملال هو األوراق النقدية فقـط كالـدينار والـدرهم 
والدوالر بـل نقـصد باملـال األشـياء ذات القيمـة كالـذهب 

 .والسيارات  لزرعوالفضة والبقر والغنم وا



وال جتب الزكاة يف كل األموال بل جتب يف أصناف معينة وال 
 :جتب يف غريها ، وهذه األصناف هي 

 واإلبـلوالسلع التجارية والعمالت النقدية الذهب والفضة 
 .تمر والعنب الالزرع ، وو والبقر والغنم

 .وهذه سنوضحها واحدة تلو األخرى 
سواء أكان  جتب فيه الزكاة الذهب وهو معدن معروف: أوال 

 .سبيكة أو نقودا ذهبية أو كان مسحوقا كالرمل 
الفضة وهو معدن معروف جتب فيه الزكاة سواء أكـان : ثانيا 

 .سبيكة أو نقودا فضية أو كان مسحوقا 
األوراق النقديـة ومثلهـا القطـع املعدنيـة مـن النقـود : ثالثا 

 .ىل آخر كالدرهم وهي معروفة للناس وختتلف من بلد إ
السلع التجارية أي البضائع التي تتخذ للتجـارة مثـل : رابعا 

أن يتــاجر شــخص بــالقامش أو باخلــشب أو باحلديــد أو 
بالسيارات أو بالدور أو بـاملواد الغذائيـة أو ببيـع األدويـة أو 

 .بأي يشء يتخذه املرء جتارة يبيع ويشرتي فيها 



را وهـو اإلبل وهو حيوان معروف سـواء أكـان ذكـ: خامسا 
ذي الـسنام ، وال فرق بـني العـريب اجلمل أم أنثى وهي الناقة 

 .ّأو املهجن بينهام  ذي السنامني وغري العريبالواحد 
  واألنثـى وهو الثور  وهذا اإلسم يشمل الذكرالبقر: سادسا 

 .منه وهي التي خيرج منها احلليب 
واجلاموس نوع من البقر فاسم البقر يشمله وجتب فيـه زكـاة 

 .بقر بال فرق ال
هـو الضأن واملاعز فالضأن صنفني يطلق عىل والغنم : سابعا 

األنثـى منـه تـسمى و الذكر منه يـسمى خروفـاذو الصوف ف
تيسا واألنثـى الذكر منه يسمى هو ذو الشعر ف ، واملاعز نعجة

 .معزة تسمى منه 
 .ويقال عىل الذكر واألنثى من الضأن واملعز شاة 

 . والشعري والرز والذرة الزروع كاحلنطة: ثامنا 
 .ثمرة النخيل وهي التمر : تاسعا 
 .العنب : عارشا 



 .فغري هذه العرشة ال زكاة فيها 
 إال إذا  ألف من اخليل فهذه ال زكاة فيهـاشخص عنده: مثال 

 .اختذت للتجارة أي للبيع والرشاء فتعامل كالبضائع 
فـال   طن مـن العـسل ١٠٠شخص عنده مزرعة فيها : مثال 

 .كاة فيه إال إذا اختذ للتجارة يباع ويشرتى ز
 طن من التفاح فهذا ال زكاة فيه إال ١٠٠شخص عنده : مثال 

 .إذا اختذ للتجارة 
 وهكذا كل ما عدا ما ذكرناه ال زكاة فيه ، إال إذا تاجر فيه 

 .فحينئذ يكون كالسلع التجارية 
كى زكاة كل ما ال زكاة فيه إذا تاجر به املرء فيز "وهذه قاعدة 

  ." التجارة
 
 
 
 



 " فصل يف رشوط وجوب الزكاة "
 

 :حتى تتوفر رشوط هي عىل الناس ال جتب الزكاة 
فال جتب الزكاة عىل الكافر األصيل سواء أكان : اإلسالم  -١

 .حربيا أم ذميا 
 يـسكن يف ديــار املـسلمني نـصارى مــن أهـل الذمــة :مثـال 

يهم ونقـول هلـم يملكون ماال كثريا جدا فهؤالء ال نذهب إلـ
تعالوا نحسب أمـوالكم ونأخـذ منهـا الزكـاة ، ألهنـم كفـار 

 .أصليون ال خياطبون يف الدنيا بالصالة والزكاة والصيام 
ولكن يوم القيامـة يـوم احلـرسة والندامـة يعـاقبهم اهللا عـىل 
كفرهم وعىل تركهم للفروض وفعلهم للفواحش فيزداد هلم 

 .   خلامتة العذاب أضعافا نعوذ باهللا من سوء ا
وإذا أسلم الكافر فإنه ال يطالب بإخراج الزكاة عىل مـا فـات 

 .يف زمن الكفر كالصالة والصوم 



إذا ارتد ثم رجع إىل اإلسالم فيجـب عليـه أداء مـا  أما املرتد
 .فاته من الزكاة 

مسلم ارتد عن دين اإلسالم وهرب إىل بـالد الكفـار : مثال 
وال كثـرية ثـم تـاب اهللا  سنني وكان عنده أمـ١٠فبقي مرتدا 

  أعوام ١٠عليه ورجع إىل اإلسالم فيجب عليه أن يدفع زكاة 
ومن هنا نعلم أننا نقصد باإلسالم هو اإلسالم ولو فيام مىض 

 .فيشمل املسلم اآلن ، ومن كان مسلام يوما من األيام 
 فال جتب الزكاة عىل العبد ألنه ال ملك له ومالـه : احلرية -٢

 .ك العبد شيئا حتى ثوبه الذي عىل جسمه  وال يمللسيده 
عبد أعطاه سيده ماال كثريا فإذا مىض عليه عام وجـب : مثال 
 هـذا املـال ألن أن يزكي املال الذي أعطـاه لعبـده  السيدعىل

 .وال أثر لتمليك العبد يبقى ملكا للسيد 
  غـري املعـرض للـسقوط هو امللـك الثابـت  :التامامللك  -٣

 .كون أمواهلم فملكهم تام ككل الناس حني يمل



أما امللك غري التام وهو امللك الضعيف فهـو كـامل املكاتـب 
 .فإن ملكه معرض للسقوط فال جتب عليه الزكاة 

     :  وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول 
قد قلنا إن العبد ال يملك وماله لسيده ، ولكن هنالك بعـض 

ملـال ملكـا لـسيده األحوال يملك فيها العبد املال وال يكون ا
وهو عبد يتفق مـع سـيده عـىل أن يعتقـه َوهو العبد املكاتب 

  .مقابل مال يعطيه له مقسطا عىل فرتات معينة يتفقان عليها
 ألف دوالر أمجعهـا ٣٠قال العبد لسيده اعتقني مقابل : مثال 

 .  سنوات وأسدد لك املبلغ عىل شكل أقساط ٣لك خالل 
 آالف دوالر ١٠والعبـد يملـك فهنا يرد سوآل إذا مىض عام 

 مثال فهذا مال كثري فيه زكاة ، فهل جيب عىل العبد أن يزكيه ؟
وسبب ضعفه هو أن العبد إذا اجلواب ال ، ألن ملكه ضعيف 

عجز عن تسديد املبلغ املتفق عليه فإنه يزول ملكه ملا مجعه من 
وكذلك للعبد املكاتب  ال ويصري ملكا للسيد وال يعتقاألمو



ل ال أريد أن استمر يف مجع املال وألغـي االتفـاق فهنـا أن يقو
 .ينفسخ االتفاق الذي بينهام ويزول ملكه ويصري املال لسيده 

معـرض فاتضح أن ملك املكاتب هو ملك ضعيف غري تام ، 
فلهذا نقول ال زكاة عىل العبد املكاتب وإن للزوال والسقوط 

 .كان عنده مال ومىض عليه عام 
ز بقولنا يشرتط لوجب الزكاة امللـك التـام فتلخص أننا نحرت

عن املكاتب ألن ملكه ضعيف معرض للسقوط إمـا لعجـزه 
 .عن تنفيذ االتفاق ، أو فسخه لالتفاق 

  .امللك التام يستلزم احلريةوظهر أن 
أي أن العبد ال يمكن أن يملك ملكا تاما فهو إما أن ال يملك 

ملك ملكـا ضـعيفا كالعبد الذي يعطيه السيد ماال ، وإما أن ي
 .كملك املكاتب 

 
 



ِلو رس: مسألة  ق مال الشخص أو ضاع ثم حصل عليه و قـد ُ
 .مرت عليه سنة أو أكثر فهل يلزمه زكاته ؟ 

نعم جتب عليـه الزكـاة ألنـه قـد ملكـه ملكـا تامـا   : اجلواب 
ولكن ال يزكي إال بعد رجوع املال إليه فـإن تلـف فـال زكـاة 

 .عليه 
 دوالر من شخص واستمر ضـياعها ١٠٠٠٠ضاعت : مثال 

سنتني ثم عثر عىل املال فيجب عليه أن خيرج ربع العرش عـن 
 . دوالر ٥٠٠سنتني أي يدفع 

 ألـف دوالر ومـىض عـىل ٢٠٠٠٠رسق من شخص : مثال 
الرسقة سنة ومل يرجع إليه ماله بل مسك السارق وتبني أنه قد 

   .أنفقه عىل نفسه ، فال زكاة عىل املالك لتلف املال 
 ، أي يكون املالك للنصاب شخصا معينـا أو ّتعني املالك -٤

 .أشخاصا معينني ، أما إذا كان املالك غري معني فال زكاة 
بيت مال املسلمني أو خزانة الدولة هذه ال زكـاة فيهـا : مثال 

 .ألن مالكها ليس الرئيس أو امللك بل هي ملك عام 



وقف شخص بعض ومثل األموال املوقوفة عىل الفقراء كأن ي
فهـذه ال زكـاة فيهـا عليهم البساتني أو بعض أموال التجارة 

 . ألن مالكها ليس معينا بل هي لكل الفقراء 
فهذه هي رشوط وجوب الزكاة ، فال يشرتط العقل والبلـوغ 
كام هو احلال يف الصالة ، بمعنى أن املجنون والصبي إذا كـان 

ة من مـاهلام  عندمها مال ومضت عليه سنة وجب إخراج الزكا
وال أثر لكوهنام غري مكلفني ألن الزكاة حق املال فـأي مـسلم 

 . وجبت عليه الزكاة كثرياملك ماال 
طفل رضيع ماتت أمه وتركت له مـاال كثـريا فيجـب : مثال 

عىل أبوه أن خيرج من مال الطفل الزكاة ، فإذا فرضنا أن األب 
ب عليـه أن عىص اهللا ومل خيرج الزكاة فبعد أن يبلغ الصبي جيـ

 .يزكي عن كل تلك السنوات التي كان فيها صغريا 
مسلم غني أصـيب بـاجلنون عـدة سـنوات ثـم عقـل : مثال 

ووجد أنـه مل يـدفع أحـد مـن األوصـياء عـىل مالـه أي يشء 
خرجـوا أفوجب عليه أن يزكي ما فاته ، وإذا فرضنا أهنم قـد 



يـدفع الزكاة عن ماله وهو جمنون فهذا جيزئـه ، وال يلزمـه أن 
 .الزكاة مرة أخرى بعد العقل 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  "زكاة احليوان رشوط  يف فصل "
  

م وهي اإلبل والبقر والغنم َع زكاة إال النَّا ليس فيهاتاحليوان
إال  واألرانب وغريهـاوالغزالن  يلفال زكاة يف الدجاج واخل

 .تجارة لكون لتأن 
ي جتب الزكاة ويشرتط يف النعم ثالثة رشوط جيب أن تتوفر ك

 :فيها وهي 
        .بلوغ النصاب -١

هو مقدار حمدد ال جتب الزكاة إذا مل يبلغ املال هذا : والنصاب 
 .املقدار 

إذا بلـغ هـو  يكون فيه زكاةرها الذي امقدفاإلبل نصاهبا أي 
  .٤٠ ، والغنم نصاهبا ٣٠والبقر نصاهبا  ، ٥عددها 

سنة فـال زكـاة ت عليه ّ خروفا ومر٣٩شخص يملك : مثال 
 .عليه ألن الغنم مل يبلغ النصاب 



اإلبل فال جتب عليه الزكاة ألنه مل  من ٤شخص يملك : مثال 
  .يملك النصاب 

 مـن ٣٩ مـن البقـر و٢٩  من اإلبـل و٤شخص عنده : مثال 
الغنم فال جتب عليه الزكاة ، ألنه مل يملك نصاب أي واحـدة 

  .من النعم 
اة األنعام ال ننظـر إىل قيمتهـا وكـم فعلم بام ذكرناه أننا يف زك

 .يبلغ سعرها ، بل ننظر إىل العدد 
شخص عنده اثنان من اإلبـل األصـيل بلـغ سـعرمها : مثال 

عرشات األلوف من الدوالرات فال جتـب عليـه الزكـاة ألن 
 .العدد مل يكتمل 

اثنـا أن يميض ، بمعنى كاملة  أي سنة قمرية مرور احلول -٢
  .النصاب عىل هجرياعرش شهرا 

 يومـا ويف ٣٥٧وبقي يملكها  بقرة ٣٠شخص يملك : مثال 
 أي قل العـدد عـن ٢٩هذا اليوم ماتت بقرة واحدة فصارت 



، فال زكاة عىل املالك ألن النصاب مل يمر عليـه عـام النصاب 
 .كامل 
 ١١ خروفا ومـىض عـىل ملكـه هلـا ٣٩شخص يملك : مثال 

ي بلغ النـصاب شهرا ثم اشرتى خروفا فصار العدد أربعني أ
فال زكاة عليه إذا مر شهر كامل ، ألنه مل يملك النصاب عامـا 
كامال ، ويبدأ حيسب احلـول مـن بدايـة متلكـه األربعـني أي 

 .النصاب 
 أشهر عـىل ملكـه ١٠ بقرة فمضت ٣٠شخص يملك : مثال 

للنصاب ثم ماتت بقرة واحدة ، ثم بعد يومني اشـرتى بقـرة 
  عليه شهران ويزكي ؟أخرى فهل يكمل احلول أي يبقى

اجلواب ال بل بموت البقرة خيرج العدد عن النصاب فينقطع 
احلول أي نحسب مدة جديدة للحول من حني اشرتى البقرة 

ألن فمتى ما نقص النصاب انقطع احلـول واكتمل النصاب ، 
 .الرشط هو أن يمىض سنة كاملة عىل ملكه للنصاب 



عىل بلوغ النـصاب ة هجريفاتضح أنه ال بد أن متر سنة كاملة 
، أي يمر اثنا عرش وهو يملك النصاب متـى كي جتب الزكاة 

فقد انقطع احلول ومتى مـا يف حلظة ما قل العدد عن النصاب 
بدأ حوال جديدا حيسب من حلظة ملكـه يرجع ملك النصاب 

  . مرة ثانيةللنصاب
  وحشيشمن عشباألنعام وتأكل ترعى أن  ، أي السوم -٣

ز وجـل ، ال بـام يزرعـه اإلنـسان بيديـه أو نبت بفعـل اهللا عـ
 .يشرتي هلا علفا 

 من الغنم يشرتي هلا علفا من ماله ١٠٠شخص يملك : مثال 
طوال السنة فال زكاة عليـه ألن الغـنم معلوفـة هنـا وليـست 

 .سائمة 
 وعنـده  بقـرة٨٠شخص يملك مزرعة لألبقـار فيهـا : مثال 

 ويطعمـون أرض قد زرعها برسـيام فيأخـذ العـامل الربسـيم
األبقار طوال الـسنة فهنـا ال زكـاة يف األبقـار ألهنـا معلوفـة 

 .وليست سائمة 



ستنقعات أو مجـع لو مجع احلشيش مـن الـرباري واملـ: مسألة 
 ورق األشجار وقدمت لألنعام فهل تعترب سائمة أو معلوفة ؟

تعتــرب معلوفــة ، لوجــود املــشقة املتكــررة بجمــع : اجلــواب 
هي أن ترسل يف األرايض العامة لتأكـل طعامها ، أما الرعي ف

 .من حشيشها وما تنبته األرض 
 من اإلبل جيمع هلا مالكها العلف من ٥ شخص يملك :مثال 

الرباري ويقـدمها لإلبـل فهـذه ال زكـاة فيهـا ألهنـا معلوفـة 
 .وليست سائمة 

لو علفت األنعـام بعـض الوقـت وأسـيمت بعـض : مسألة 
  فام هو احلكم ؟الوقت

 ٣و لو كانت البهيمة سائمة طـوال العـام وعلفـت اجلواب ه
 .   أيام فقد انقطع السوم وال زكاة فيها 

بمعنى أننا نشرتط يف األنعام من إبل وبقـر وغـنم كـي جتـب 
 أن تسوم وترعى طيلة العـام وإال مل جتـب الزكـاة الزكاة فيها

 .فيها 



 مــن الغـنم بقيـت ترعـى مــن ١٠٠شـخص يملـك : مثـال 
 أيـام مـن الـسنة تـرك ٣ يوما ويف آخر ٣٥٥حشيش الرباري 

 .سومها وعلفها فال زكاة 
 أيـام هـو أن املاشـية تـصرب عـن ٣والسبب يف تعيني مدة الـ 

 أيـام ألنـه سيـصيبها رضر ٣الطعام يوما أو يومني وال تصرب 
 أيام فأكثر بال طعام هلكت ، فلذا نقول لو ٤وإذا تركت ،  ّبني

ني فقـد انقطـع سـومها علفت األنعام مدة تصاب هبا برضر ب
وصارت معلوفة وهذه املدة حددت بثالثة أيام أخذا من أهل 

 .اخلربة هبذه املوايش 
أسـيمت الغـنم طـوال الـسنة ثـم علفـت يـومني ثـم : مثال 

 .أرجعت للسوم فال ينقطع السوم وجتب الزكاة 
فتلخص أننا نشرتط أن ترعى األنعـام مـن احلـشيش النابـت 

 يومـا بـأن علفـت يومـا ت املدةنقصبفعل اهللا كل السنة ولو 
 بـأن ني يـومت املـدةواحدا مل يرض ووجبت الزكاة ولو نقـص



 ثالثـة أيـام تولو نقصووجبت الزكاة  مل يرض نيعلفت يوم
 .رض ومل جتب الزكاة حينئذ 

ُ فيها والبقية فيغتفر من السنة َ نقص يوم أو يومني تعلف تسوم ُ
 .ذ  أيام فيرض وال جتب الزكاة حينئ٣ نقص أما

فعلم أننا ال ننظر إىل الغالب من السوم والعلف فال نقول إذا 
 أشهر ففيهـا الزكـاة ألن الغالـب ٣ أشهر وعلفت ٩أسيمت 

 . أيام كافية ملنع الزكاة ٣السوم ، بل 
 شهرا وعلفت شـهرا واحـدا فـال ١١أسيمت األنعام : مثال 

 .زكاة فيها 
 النـصاب  :فهذه هي رشوط زكاة احليوان من إبل وبقر وغنم 

 .واحلول ، والسوم 
فإن اجتمعت الرشوط وجبت الزكاة ، وإن فقد رشط واحـد 

 .فال زكاة 
وسيأيت مزيد بيان حول نصاب األنعام ومقدار إخراج الزكاة 

 .منها إن شاء اهللا 



إذا تولد احليوان بني حيوانني أحدمها جتب فيه الزكاة : مسألة 
 .ينئذ واآلخر ال جتب فيه الزكاة ، فال زكاة ح

ما فيه زكاة وما ليس فيه فيقدم األخف وهـو  أي إن تولد بني
 .ما ليس فيه 

تولد حيوان بني غنم وغزال فالنتاج منهام ال زكاة فيـه : مثال 
 .اعتبارا باألخف 

            
 
 
 
 
 
 
 
 



 "الذهب والفضة واألوراق النقدية  فصل يف رشوط "        
 

هام اآلن مـن األوراق وكذلك ما يقـوم مقـامالذهب والفضة 
 :النقدية جتب الزكاة فيها بثالثة رشوط هي 

  . ُأن ال يكون الذهب والفضة حليا مباحا  -١
امرأة متلك ذهبا حليا فهذا ال زكاة فيه ولـو كـان ثمنـه : مثال 

 .باهضا 
 .فإذا كان الذهب غري مباح وجبت الزكاة فيه 

بسه الـذهب  حليا من الذهب ، فهذا يأثم للرجلاختذ : مثال 
 .زكاته ، فإذا مل يزك فهو آثم مع اإلثم وجتب عليه 

   .أن يبلغ النصاب  -٢
 . مثقاال ٢٠= ونصاب الذهب 

 . غم ٤،٢٥= واملثقال 
 . غم ٨٥ = ٤،٢٥ × ٢٠

 . غم ٨٥= ًإذا نصاب الذهب 



ها لوقـت شخص يملك سـبائك مـن الـذهب يـدخر: مثال 
م يبلـغ وزن  كـ:  لـه، فهـذا نقـولاحلاجة فمر عليهـا حـول 

 غرام فـأكثر وجبـت زكاتـه  ٨٥الذهب الذي عندك فإن بلغ 
 .وإن كان أقل مل جتب الزكاة فيه لعدم بلوغه النصاب 

 . درهم ٢٠٠= ونصاب الفضة 
 . غم ٢،٩٧٥= والدرهم 

 . غم ٥٩٥ = ٢،٩٧٥ × ٢٠٠
 . غم ٥٩٥=  الفضة ًإذا نصاب

  شخص يملك صفائح من الفضة ومىض عليها حـول : مثال 
 ٥٩٥كم يبلغ وزن الفضة التي عندك فإن بلغ : هذا نقول له ف

غم من الفضة فأكثر وجبت زكاهتـا ، وإن كـان أقـل مل جتـب 
 .الزكاة فيها لعدم بلوغها النصاب 

 
 



فكيف حول  ومىض عليها أوراق نقديةشخص عنده : مسألة 
 يعرف أهنا بلغت النصاب أو مل تبلغ ؟

الـسوق عنـد هنايـة  يف الـذهب مقدار غـرام اجلواب نحسب
احلول ، ثم نرضب املبلغ يف عرشين وننظر فإن كانت النقـود 

 .وجبت الزكاة وإال فال جتب أو أكثر التي عنده بنفس املقدار 
 ٢٥=   اليوم ٢٤ عيار إذا فرضنا أن سعر غرام الذهب  :مثال

 دوالر فنقول ٢١٢٥ = ٨٥ × ٢٥فيكون النصاب هو  دوالر 
ساوي تـ احلـول ا مـر عليهـتيلالك اومأ تللشخص إذا كان

 أقل مل ت دوالر ، أو أكثر وجبت عليك الزكاة وإن كان٢١٢٥
 .جتب عليك الزكاة 

 . ، بأن متر سنة قمرية عىل ملكه للنصاب مرور احلول -٣
 .ومتى ما نقص احلول ثم رجع بدأ بحساب حول جديد 

 ١١ غم من الفضة وبقـي مالكـا هلـا ٨٥شخص عنده : مثال 
غرامني من الفضة فـانقطع احلـول ، فـإذا رجـع شهرا ثم باع 

  .واشرتى غرامني أو أكثر ابتدأنا بحساب حول جديد 



هل جيوز ملـن يملـك نـصابا أن يبيعـه أو : وهذه مسألة مهمة 
يبيع بعضه قبل هناية احلول فبالتـايل ينقطـع احلـول وال زكـاة 

 عليه ؟
اجلواب نعم جيوز ذلك والبيع صحيح ، ولكن إن كان قصده 

كره ذلـك ألنـه فـر مـن فقط نيته من البيع الفرار من الزكاة و
 .عبادة 

وإن كانت نيته هـي احلاجـة للبيـع أو ألي غـرض جـاز بـال 
 .كراهة 

أما إذا أخفى بعض أمواله حتى ال جيردهـا احلـاكم يف الزكـاة 
 ٣٠ غم من الذهب فيخفي ١٠٠فهذا آثم مثل أن يكون عنده 

 .غم حتى ال يصري نصابا 
 قهرا فإنتنع أحد عن إعطاء الزكاة أخذها منه احلاكم وإذا ام 

 .قاتل قاتله اإلمام 
 
 



  "فصل يف رشوط الزروع " 
 

 :رشوط وجوب الزكاة يف الزروع اثنان 
  .أن يكون الزرع قوتا -١

 .هو الطعام الذي تقوم به بنية اإلنسان : والقوت 
 :توضيح نقول و ملزيد من ال

 :اإلنسان إىل قسمني تنقسم األطعمة التي يتناوهلا 
وهـي التـي يعتمـد عليهـا جـسم : األطعمة املقتاتـة : األول 

اإلنسان ويمكن اإلكتفاء هبا كغـذاء رئيـيس كـالرز واحلنطـة 
ــذرة  ــشعري وال ــاقالء وال ــاش والب واحلمــص والعــدس وامل

  .والفاصوليا واللوبيا 
األطعمة غري املقتاتة وهي التي ال يعتمد عليها جسم : والثاين 

نــسان وال يمكــن اإلكتفــاء هبــا كغــذاء رئيــيس كالفواكــه اإل
 .واخلرضوات والبقول 

 .فالقسم األول فيه زكاة ، والقسم الثاين ال زكاة فيه 



والـسبانخ شـخص عنـده مـزارع للتفـاح والربتقـال : مثال 
فليس عليه زكـاة ، إال إذا اختـذها للتجـارة واخليار والطامطة 

 .يبيعها يف األسواق 
  .الزرع النصابأن يبلغ  -٢

 . أوسق ٥ونصاب الزروع هو 
 . كغم تقريبا ١٦٥ق وهو مقدار يساوي ْسَواألوسق مجع و

 . كجم تقريبا ٨٢٥ = ١٦٥ × ٥
 . كجم تقريبا ٨٢٥= ًإذا نصاب الزروع 

  الـصايفوينبغي أن يعلم أن احلبوب كاحلنطة جيب أن يكـون 
وسخ  كجم ، فال حيسب القرش ، وال الرتاب وال ٨٢٥= منها 

 .الزرع أثناء الوزن 
أرض صغرية  زرعـت شـعريا فجمـع املحـصود هـو : مثال 

أوسـق ٤ أوسـق وبـدون القـرش ١٠وقرشه فبلغ مـع القـرش 
 .ونصف فال زكاة ، ألن املعترب هو الصايف 

 .وعلم بعدم اشرتاطنا للحول ، أنه ال يشرتط ميض احلول 



ب فيـه بمعنى أننا ال ننتظر مرور سنة كاملة عىل الزرع كي جتـ
الزكاة ، بل جيب إخراج الزكاة عند حصاد الزرع ، وليس بعد 

 .ميض احلول 
 دونـام زرعـت ٥٠شخص عنده مزرعة شاسعة تبلـغ : مثال 

، فهـذا بعـد أن رزا ، وبقي جيمع وحيصد الـرز شـهرا كـامال 
 . يزنه ثم يزكيه جيمع الرز ويصفيه من القرش والوسخ

دة أنـواع مـن إذا كـان شـخص قـد زرع بأرضـه عـ: مسألة 
 احلبوب فهل يضم بعضها إىل بعض يف الزكاة ؟

 .ال ويتضح ذلك باملثال : اجلواب 
 ٤ أوسـق مـن الـرز ، و٤شخص بلـغ حـصاد زرعـه : مثال 

  أوسق من الذرة فكيف يزكي ؟٤أوسق من احلنطة ، و
ليس عليه زكـاة ، ألن كـل نـوع عـىل حـدة مل يبـغ : اجلواب 

 .النصاب ، فال نكمل بعضها لبعض 



وعلم بعدم اشرتاط احلول هو أن اإلنسان لو زرع رزا مثال يف 
فيلزمـه الزكـاة إذا ) نتيجة تطور العلم ( العام مر تني أو أكثر 

 . أوسق  ٥حصد وبلغ 
 أوسق حنطـة مـثال ١٠وعلم أيضا أن اإلنسان لو خزن عنده 

وبقيت عنده سنني فإنه ال يزكيها كل عام مثل بـاقي األمـوال 
 واألنعــام واألوراق النقديــة ألن الــزرع كالــذهب والفــضة

 .ومثله الثمر ال عالقة له باحلول 
 أوسق رزا يدخرها ألهله فزكاه مرة ١٠شخص عنده : مثال 

واحدة عند مجع احلصاد ، وجاء العام القادم ومل يأكـل سـوى 
  أوسق فهل عليه زكاة ؟٩وسق واحد أي بقي 

 .اختذه للتجارة ال ، ما دام زكاه مرة فيكفي ، إال : اجلواب 
  
 
 
 



 " فصل يف رشوط الثامر "
 

 .الزرع ينبت عىل غري ساق ، كاحلنطة والشعري 
ان كـشجرة التفـاح صوالشجر ما ينبـت عـىل سـاق ولـه أغـ

 .والنخل 
  فاحلب الذي تكلمنا عليه يف الفصل السابق هـو نتـاج الـزرع 

 .والثمر هو نتاج الشجر 
 وهو يكون حبـا كاحلنطـة فالزرع ال زكاة فيه إال إذا كان قوتا

 .والرز والذرة والشعري وغريها 
وبلــغ وثمـر األشــجار ال زكــاة فيــه إال إذا كــان قوتــا أيــضا 

 .النصاب فهام رشطان أيضا كالزرع 
 :القوت من الثامر شيئان ف
 . التمر -١
 . الزبيب -٢

 .فال زكاة يف الزيتون والرمان والتني واخلوخ وغريها 



 . أوسق أيضا ٥ونصاهبام 
شخص عنده بستان من النخيل مجع التمـر منـه فبلـغ : مثال 

 . كيلو فتجب عليه الزكاة ١٠٠٠
وعلم بام ذكرنا أن وقت إخراج الزكاة يكـون بعـد صـريورة 

 .الرطب مترا ، وبعد صريورة العنب زبيبا 
 .أي أننا ننتظر حتى جفاف الرطب والعنب ثم نخرج الزكاة 

 ٥سـق والتمـر أقـل مـن  أو٥فلو أن الرطب كان يبلغ وزنـه 
 .أوسق ال زكاة ألن الوزن يكون حني كون الثمر مترا وزبيبا 

هنالك بعض أنواع العنب ال جتف متاما وتـصري : وهنا مسألة 
 زبيبا فهذه كيف نخرج زكاهتا ؟

 . التقدير لمن خال: اجلواب 
 أوسق من العنب مل جتـف ، فهنـا نـسأل أهـل ٦عندنا : مثال 

 أوسق فتجب الزكـاة ٥ه إن جفت بلغت اخلربة فإن قالوا هذ
 . أوسق فال زكاة ٥يف العنب ، وإن قالوا يصري وزهنا أقل من 

 



 " فصل يف رشوط وجوب البضائع التجارية "
 

البضائع والسلع جيب فيها الزكـاة إذا ملكهـا املـسلم بقـصد 
 .ال بقصد اإلقتناء واإلنتفاع والرتبح التجارة 

بقـصد  مـن رمـضان ١اشـرتى سـيارة يـوم  شـخص: مثال 
 مـن رمـضان ١اإلقتناء أي ينتفع هبا للتنقل فمرت سنة وجاء 

 مثقـاال مـن ٢٠وكان قيمة الـسيارة يعـادل من العام القادم  
 الذهب فهل جيب عليه زكاة ؟

 .اجلواب ال جتب 
فهنا وجد احلـول وهـو سـنة قمريـة ، ووجـد النـصاب ألن 

م  غـرا٨٥نصاب التجارة هو نفس نصاب الـذهب والفـضة 
 غم من الفضة ، ومع ذلـك مل جتـب عليـه ٥٩٥من الذهب و

الزكاة ألنه ال وجود لنية التجارة والرتبح فال زكاة وإن مىض 
 .احلول وبلغ النصاب 



ومن هنا نعرف أن البيوت التي نسكن فيهـا واآلليـات التـي 
نتنقل هبا وأثاث البيت وأغراض املنزل كل ذلك ال زكاة فيها 

ألهنـا لإلقتنـاء ام مضت عليها السنون مهام بلغت قيمتها ومه
 .وليست للتجارة 

فإذا فرضنا أن الشخص الذي اشرتى السيارة اشرتاها بقصد 
 التجارة وبقيت عنده حوال كامال فامذا نفعل ؟

م سـعر ّ من رمضان من العام القـادم نقـو١يف يوم : اجلواب 
 .ثم نخرج زكاهتا السيارة يف السوق كم تساوي 

ر الذي اشرتيت به السيارة ، وإنام السعر الـذي فال هيمنا السع
 .وصلت إليه السيارة اآلن أي بعد ميض سنة قمرية 

 آالف دوالر قبـل ١٠٠٠٠فإذا فرضنا أنه اشرتى السيارة بــ 
 ألـف دوالر ١٢٠٠٠٠= سنة وصـارت بعـد مـرور احلـول 

 ألف ، فنقول لـه كـم سـعر غـرام ١٢٠٠٠٠فيزكي زكاة الـ 
ـــسوق ـــوم يف ال ـــذهب الي ـــه ال ـــرض أن  دوالرا                 ٢٠ ولنف

 . دوالر ، هذا هو النصاب ١٧٠٠ = ٨٥ × ٢٠



 والقدر الواجب إخراجه هو ربع العرش مثل الذهب والفضة 
ــــف، ١٢٠٠٠ = ١٠ / ١٢٠٠٠  ٣٠٠٠ = ٤ / ١٢٠٠٠ أل

آالف دوالر ، هذا هو مقدار زكاة ماله عـن جتارتـه بالـسيارة 
 .لعام كامل 

 :زكاة التجارة رشوط هي فتلخص أنه يشرتط يف 
 . ميض احلول عىل متلكه للسلعة -١
 . بلوغ النصاب يف آخر احلول -٢
 . نية التجارة عند الرشاء -٣

 :وهنا مسائل ينبغي الوقوف عليها 
 . النصاب يكون آخر احلول :أوال 

بمعنى أننا اشرتطنا يف الذهب والفضة أن يميض عـام كامـل 
 .ل النصاب طيلة العام عىل بلوغ النصاب ، بحيث ال يق

ْأما يف التجارة فاألمر خمتلف إذ يكفي آخر احلـول ، ويتـضح 
 .األمر باملثال 



جتـب فيـه الزكـاة إذا فرضنا أن نصاب الذهب الـذي : مثال 
 دوالر أي ١٠٠٠ ، وكان عند شخص  دوالر ١٧٠٠يساوي 

جمموعـة مـن األثـاث يعرضـه أقل من النصاب فاشرتى هبـا 
 شـهرا وقيمتـه وصـلت ١١بقـي األثـاث للبيع يف حمـل لـه ف

 دوالر ثم يف آخر احلول قفزت األسعار فصار سعرها ١٢٠٠
 ، فهنا ننظر إىل آخر احلول أي إىل اليـوم الـذي  دوالر١٧٠٠

 ووجبـت عليـه الزكـاة  قد مىض عىل ملكه لألثاث سنة كاملة 
فنجد أن سعر البضاعة وصل إىل النصاب فنقول جيب عليك 

 . دوالر ٤٢،٥ العرش أي الزكاة فتدفع ربع
فاتضح أنه ال بد من مرور سنة قمرية عىل متلكه الـسلعة بنيـة 
التجارة ، فال يشرتط أن يكـون قيمـة الـسلعة أول احلـول أو 
وسط احلول نصابا ، بل يكفي آخر احلول فإن بلغت الـسلعة 

 غـرام مـن الـذهب وجبـت ٨٥يف هناية احلول النصاب وهو 
 .ب مل جتب الزكاة الزكاة وإن مل تبلغ النصا

 



 :إذا بيعت السلع كلها وصارت نقودا فهنا حالتان  :ثانيا   
 أن يكون مقدار النقود ال يبلغ نصابا فحينئذ ينقطع احلول -١

وال زكاة عليه ، وإذا رجع واشرتى سلعة نحـسب لـه حـوال 
  .جديدا من حلظة رشائه للسلعة 

 ١٠اشرتى شخص بـضاعة ملحلـه وهـي عبـارة عـن : مثال 
 أشـهر باعهـا ٦ من حمرم وبعـد ٥أجهزة كهربائية وذلك يوم 

ــغ  ــا بمبل ــا إ١٢٠٠كله ــصاب ذ دوالر فهن ــنا أن الن             ا فرض
 دوالر فيكون هذا املبلغ أقل من النـصاب فينقطـع ١٧٠٠= 

احلول فإذا رجع واشرتى بـاملبلغ سلعة بدأ احلول مـن حـني 
 .الرشاء اجلديد 

النـصاب فهنـا يكمـل احلـول وال  أن يبلغ مقدار النقـود -٢
 .ينقطع أي يستمر احلول 

 ٣ من صفر ثم بعد ١اشرتى شخص عقارا للتجارة يف : مثال 
 دوالر فهنا ال ينقطـع ١٠٠٠٠أشهر باعه ووجد أن املبلغ هو 

 . من صفر ١فإذا بقي املال عنده فيزكيه يف 



أما إذا مل يبع البضاعة كلها فيكمل احلول وال ينقطع وكـذلك 
 . كان يبيع شيئا ويرجع يشرتي شيئا آخر إذا

وهذا كله سيأيت الكالم عليه مرة أخرى بـصورة تفـصيلية إن 
 .شاء اهللا تعاىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .لغة النامء : الزكاة 
 .رصف مقدار واجب للمستحقني عن مال أو بدن : ورشعا 

 .زكاة مال ، وزكاة بدن : فالزكاة قسامن 
 : الزكاة تنقسم إىل قسمني ورشوط وجوب
 .عامة ، وخاصة 

ونعني بالعامة هـي رشوط وجـوب الزكـاة بـصورة مطلقـة 
 .بحيث ال تتعلق بنوع خاص من املال 

 بنوع معني من املـال كـاحليوان واخلاصة هي الرشوط املتعلقة
 .أو الزرع أو الذهب 

 :فرشوط وجوب الزكاة العامة أربعة هي 
افر أصيل ، وجتب عىل مرتد فـإذا  اإلسالم فال جتب عىل ك-١

 .عاد إىل اإلسالم وجب عليه إخراج ما فاته من السنني 
 .فال جتب عىل عبد ألنه ال يملك وماله لسيده :  احلرية -٢



 امللك التام فال جتب عىل املكاتب ألنه وإن كان يملك إال -٣
أن ملكه ضعيف ألنه قد يعجز عن تنفيذ اإلتفاق فيصري املال 

 .لسيده 
ّ تعـني املالـك ، فـال زكــاة يف بيـت املـال وال يف األمــوال -٤

 .املوقوفة عىل الفقراء ألن املالك غري معني 
 وأما الرشوط اخلاصة فيأيت ذكرها عند بيان كل نوع من املال 

 :والزكاة قسامن 
 .زكاة مال ، وزكاة بدن وهي زكاة الفطرة 

يوان ، وإمـا أن فزكاة املال أربعة أقسام ألهنا إما أن تتعلق باحل
تتعلــق بالنبــات ، وإمــا أن تتعلــق باملعــدن ، وإمــا أن تتعلــق 

 .بالتجارة 
 ، و ال جتب يف أي نوع من احليوانات سـوى زكاة احليوان -١

 .َالنَّعم وهي اإلبل والبقر والغنم 
 :و ال جتب فيها الزكاة إال بثالثة رشوط هي 



ىل اهللا هو مقدار معـني حـدده الرسـول صـ: النصاب :  أوال 
 .املال هذا املقدار عليه وسلم ال جتب الزكاة إال إذا بلغ 

  .٥فنصاب اإلبل 
  .٣٠ونصاب البقر 

  .٤٠ونصاب الغنم 
 .احلول وهو سنة قمرية : ثانيا 

وإذا نقص النصاب عن احلول انقطع ثم إذا تم استأنف حوال 
 .جديدا من حلظة كامله 

َ الـنَّعم لتأكـل مـن ومعنـاه أن يرسـل الراعـي: السوم : ثالثا 
 .حشائش األرض 

 .أما إذا كانت معلوفة فال زكاة فيها 
ْولو كانت سائمة طوال العام وعلفت ثالثـة أيـام فـال زكـاة  َ ًِ ُ

 .ّألهنا ستصاب برضر بني إذا تركت بال طعام 
 . زكاة النبات ويشمل الزرع ، والثمر -٢
 : الزرع ويشرتط فيه رشطان -أ



الطعـام غـذاءا رئيـسيا يعـيش عليـه القوت بأن يكون : أوال 
اإلنــسان وهــو احلبــوب كاحلنطــة والــرز والــشعري والــذرة 

 .والعدس واحلمص 
 . أوسق بال قرش ٥أن يبلغ النصاب وهو : ثانيا 

ْوالوسق   . كغم تقريبا ١٦٥= َ
 . كجم تقريبا ٨٢٥ = ١٦٥ × ٥= نصاب الزرع 

 : الثامر ويشرتط فيها رشطان -ب
 ر قوتا ، والقوت من الثامر التمر والزبيب أن تكون الثام: أوال 
 . أوسق ٥أن تبلغ النصاب وهي : ثانيا 

 .والنصاب يكون بعد صريورة الرطب مترا ، والعنب زبيا 
 زكاة املعدن ونقصد باملعدن الـذهب والفـضة ومـا حيـل -٣

 .حملهام هذا العرص كالدينار الورقي والدرهم املعدين 
 :قامه ثالثة رشوط هي ويشرتط يف املعدن وما يقوم م

 .ُأن ال يكون الذهب والفضة حليا مباحا : أوال 
 .أما احليل املحرم كأواين الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها 



 .احلول : ثانيا 
 .النصاب : ثالثا 

  .٢٤ مثقاال من الذهب اخلالص عيار ٢٠= ونصاب الذهب 
 . غم ٤.٢٥: واملثقال 

 .رام   غ٨٥ = ٢٠ × ٤.٢٥: نصاب الذهب 
الدينار العريب القديم وكان مـصنوعا مـن = واملثقال الذهبي 

 .الذهب ، وحلت حمله األوراق يف هذا العرص 
 .من الفضة اخلالصة  درهم ٢٠٠=  ونصاب الفضة 

 . غم ٢،٩٧٥= والدرهم = والدرهم 
 . غم ٥٩٥ = ٢،٩٧٥ × ٢٠٠= نصاب الفضة 

األشـياء ّويسمى الذهب والفـضة بـاألثامن ألهنـا هبـا تـثمن 
 .وتشرتى ألن الدينار كان من الذهب والدرهم من الفضة 

 . والعمالت النقدية يشملها هذا اإلسم أيضا 



 زكاة التجارة ، وهذا القسم هو أعم أمـوال الزكـاة ألنـه -٤
يشمل كل ما اجتر فيه كأن اجتر بالنَّعم أو بالزرع أو بالعقار أو 

  .كباخليل أو غري ذل
 :ال التجارة ثالثة هي ورشوط الزكاة يف أمو

 . احلول -١
 . النصاب ويكون آخر احلول فقط -٢

 مثقـاال مـن ٢٠فإذا اشرتى البضائع بالذهب كـان النـصاب 
 ٢٠٠الذهب ، وإن اشرتى البـضائع بالفـضة كـان النـصاب 

درمهــا مــن الفــضة ، وإن اشــرتى بــالعمالت النقديــة كــان 
  غرامـا مـن٨٥ مثقـاال أي ٢٠النصاب نـصاب الـذهب أي 

  .٢٤الذهب اخلالص عيار 
 نية التجارة عند الرشاء ، أما إذا اشرتى لإلقتناء فال زكـاة -٣

 .فيها 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 

 الزكاة 
 

    رشوطها          أنواعها                                                        
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          التجارة         ثامن   األالنعم             الزرع والثمر                 
          احلول                    احلول                ت القو                   احلول              

                      النصاب                    النصابالنصاب                 النصاب        
            نية التجارةعدم احللية املباحة                                   السوم           

 
 
 

  



 "عىل النص  أضواء "
 

 *كتاب الزكاة
  املـوايش ، واألثـامن :  أشـياء وهـي *جتب الزكاة يف مخـسة(  

ُوالزروع ، والثامر ، وعروض  . التجارة  *ُ
 : منها وهي * فتجب الزكاة يف ثالثة أجناس*فأما املوايش

 .اإلبل ، والبقر ، والغنم 
اإلسالم ، واحلريـة ، وامللـك : أشياء * ورشائط وجوهبا ستة

   .تام ، والنصاب ، واحلول ، والسوم ال
............................................................ 

 .رصف مقدار واجب للمستحقني عن مال أو بدن : الزكاة لغة النامء ، ورشعا * 
 .ّعدها مخسة ونحن عددناها أربعة بجعل الزروع والثامر حتت اسم النبات واألمر هني * 
 .لتجارة أي بضائع وسلع التجارة عروض ا* 

ْوالعروض مجع عرض ويطلق عىل معنيني  َ   .ما قابل الطول ، فيقال طول وعرض: ُ
 . وما قابل الثمن من البضائع والسلع وهذا املعنى هو املقصود هنا 

   . تطلق عىل كل دابة سميت بذلك ملشيها عىل األرض املوايش مجع ماشية وهي* 
 .أي أنواع * 
 .ّ ستة ، وال خيفى أن الثالثة األوىل عامة ، والثالثة الثانية خاصة فلو فصل كان أدق عدها* 



 .الذهب والفضة : وأما األثامن فشيئان  
ــط وجــوب الزكــاة فيهــا مخــسة   اإلســالم :  أشــياء *ورشائ

 .واحلرية  وامللك التام ، والنصاب ، واحلول 
 :*وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثالثة رشائط 

  * ، وأن يكـون قوتـا مـدخرا *أن يكون مما يزرعه اآلدميون
 .وأن يكون نصابا ، وهو مخسة أوسق ال قرش عليها 

............................................................ 
 الثالثة األوىل عامة ، والرشطان األخريان خاصان وقد أضفنا رشطا آخر وهو عدم احللية * 
ّعرب عنه بامللك التـام وتوضـيح ذلـك أن معنـى قولـه أن يكـون ممـا يزرعـه هذا الرشط ي* 

اآلدميون أي ال يكون قد نبت بأرض مباحة لكل الناس كالصحراء واألرايض العامـة فـإن 
 ملكا ألحد فرجع إىل قولنا امللك التام فيكون هذا الرشط عاما تهذه ال زكاة فيها ألهنا ليس

 .والبقية خاصة 
 .نه مل يعد الرشوط العامة مع الزروع كام فعل يف البقية يستغرب هنا أ* 
قوله مدخرا ، أي يكون قابل لإلدخار واخلزن كاحلبوب و التمر والزبيب فهذه يمكـن أن * 

تبقى سنينا بخالف مثل الطامطة واخليار فهذه تتلف وال يمكن ادخارها ، ثـم إن هـذا لـيس 
 . فليفهم هذا رشطا جديدا ولكنه وصف للقوت فكل قوت هو مدخر

 

   



 ثمـرة النخـل   :وأما الثامر فتجب الزكاة فيها يف شـيئني منهـا 
ْوثمرة الكرم َ. * 

 : أشياء *ورشائط وجوب الزكاة فيها أربعة 
  .*اإلسالم ، واحلرية ، وامللك التام ، والنصاب

وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالرشائط املذكورة يف 
   ) .*األثامن 

 
 
 

............................................................ 
أي العنب و لو قال عنبا كان أوىل ألن تسمية العنب كرما منهي عنه  فقد قـال رسـول اهللا * 

البخـاري رواه . ْال تسموا العنـب كرمـا إنـام الكـرم الرجـل املـسلم : صىل اهللا عليه وسلم 
 . مسلم و

 .الرشط األخري خاص وال يشرتط فيها احلول هي والزروع الثالثة األوىل عامة ، و* 
 .النصاب هو مخسة أوسق بعد جفاف الرطب وصريورته مترا ، وصريورة العنب زبيبا * 
 ، وقـد أضـفنا اإلسالم   واحلرية  وامللك التام ، والنصاب ، واحلول: أشياء * وهي مخسة* 

 .رشطا آخر وهو نية التجارة عند الرشاء 
 



  "عملية  مسائل "
 

 من اخليل يتخذها لإلقتنـاء فهـل عليـه ١٠شخص عنده  -١
 زكاه ؟

 من السيارات احلديثة له ولعائلته باهضة ٥ شخص عنده -٢
 الثمن فهل عليه زكاة ؟

 أمـة فهـل عليـه ١٠٠ عبـد و١٠٠ أمري من األمراء عنده -٣
 زكاة فيهم ؟

 ٥ من اإلبل فهل عليه زكاة ؟٥ شخص عنده -٤
 بقرة فهل عليه زكاة ؟ ٢٩ شخص عنده -٥

............................................................ 
 . ليس يف اخليل زكاة إال اختذت للتجارة -١
 . ليس يف السيارات زكاة إال اجتر هبا -٢
 . ليس يف الرقيق زكاة إال اذا اختذت للتجارة -٣
 . نعم عليه زكاة -٤
 .النصاب  ليس عليه زكاة لعدم اكتامل -٥
 



ويعيش مع املـسلمني ولـه أمـوال كثـرية هيودي  شخص -٦ 
 فهل جيب عىل املسلمني أن يأخذوا منه زكاة ؟

 سنوات ثم رجـع إىل اإلسـالم فهـل جتـب ٣ ارتد مسلم -٧
 عليه الزكاة ما مىض من السنني يف أمواله ؟

د أعطى مجيع أمواله لعبيده ومل يبقى عنـده يشء فهـل ّ سي-٨ 
 ة ؟جتب عليه زكا

 ألـف ٤٠ عبد كاتبه سيده عـىل أن يعطيـه حريتـه مقابـل -٩
 ألـف ١٥ سـنوات فجمـع يف الـسنة ٥دوالر يف مهلة قدرها 
 دوالر فهل عليه زكاة ؟

شخص أوقف بستانه عىل الفقراء وكان مزروعا حنطـة  -١٠
 فهل عليه عند احلصاد زكاة ؟

............................................................ 
 . ليس عىل الكافر زكاة وال تؤخذ منه -٦
 . نعم عليه أن يزكي ما مىض ألن الردة ال متنع وجوب الزكاة -٧
 .هذا التمليك باطل واألموال باقية للسيد وعليه الزكاة -٨
 . ليس عليه زكاة لضعف ملكه -٩

  . ليس يف حنطة بستانه زكاة لعدم تعني املالك ألن الوقف عام -١٠



بعلـف يـشرتيه  من الغنم كان يعلفها ٤٠ عنده شخص -١١
 هلا فهل عليه زكاة ؟

 ٣٥٧ من البقر مـىض عـىل ملكـه هلـا ٣٠ شخص عنده -١٢
 يوما ثم ماتت فهل عليه زكاة ؟

 مثقاال من الذهب مر عليه حول فهل ٢٠ شخص عنده -١٣
 عليه زكاة ؟

 غرام من الفضة اخلالصة ومر عليـه ٦٠٠ شخص عنده -١٤
  زكاة ؟حول فهل عليه

 مثقاال من الذهب فهـل ٤٠ حيل يبلغ ا امرأة غنية عنده-١٥
 عليها زكاة ؟

............................................................ 
 . ليس عليه زكاة ألهنا معلوفة وليست سائمة -١١
 . ليس عليه زكاة لعدم اكتامل النصاب خالل سنة كاملة -١٢
 .امل النصاب  نعم عليه زكاة الكت-١٣
 . نعم عليه زكاة الكتامل النصاب -١٤
 . ليس يف احليل املباح زكاة -١٥

 



 شخص يزرع البطاطا يف أرضه وجيمع املحصول لنفسه -١٦
 فهل عليه زكاة ؟ كيلو ٩٠٠وكان يبلغ وأهله 

 شــخص عنــده أرض زرعهــا حنطــة وجيمــع احلــصاد -١٧
 ويدخره وال يبع منه شيئا فهل عليه زكاة ؟

خص عنـده أرض كبـرية خاليـة نبـت بـإذن اهللا مـن  ش-١٨
خالل نقل الريح للبذر يف أرضـه حنطـة كثـرية مـن غـري أن 

 يزرعها بيده فهل عليه زكاة ؟
          ٧٥٥  أرض زرعها عدسا وبلغ املحصول شخص عنده-١٩

  كغم فهل عليه زكاة ؟
 شخص اجتر باألقمـشة ومـىض عليـه حـول فلـام قـوم -٢٠

  وجدها أقل من النصاب فهل عليه زكاة ؟البضاعة آخر العام
............................................................ 

 . مدخرا  ليس عليه زكاة ألن البطاطا ليست قوتا-١٦
 . أوسق ٥ نعم عليه زكاة ولو مل يتاجر هبا إذا بلغت -١٧
 . نعم عليه زكاة ألنه ال يشرتط أن يزرعه بنفسه -١٨
  . كغم ٨٢٥وهو عليه زكاة لعدم اكتامل النصاب  ليس -١٩
 . ليس عليه زكاة لفقد رشط النصاب -٢٠



 سيارات من أبيه ومل ينو التجـارة فيهـا ٣ شخص ورث -٢١
 فهل عليه زكاة ؟

 شخص بدأ بالتجارة بمبلغ أقل من النـصاب واشـرتى -٢٢
بضاعة فيها ويف آخر العام وجد أن البـضاعة التـي يف خمازنـه 

  مثقاال من الذهب فهل عليه زكاة  ؟٢٠ يعادل بلغت ما
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 . ليس عليه زكاة ألهنا ليست للتجارة -٢١
 . نعم جتب عليه الزكاة ويكفي بلوغ النصاب آخر العام -٢٢

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب زكاة احليوان "
 

َاحليوانات ليس فيها زكاة إال النَّعم من إبل وبقـر وغـنم ، إال 
إذا اختذت للتجارة كأن يتاجر املرء بالـدجاج أو األرانـب أو 

 .اخليول فتجب فيها زكاة التجارة 
 :َويشرتط لوجوب الزكاة يف النَّعم ثالثة رشوط هي 

 . احلول -١
  .سوم ال-٢
  .نصاب ال-٣

 . ملكه للنصاب عىلميض سنة قمرية :  هوفاحلول 
 . دقيقة ٤٨ ساعات و ٨ يوما و ٣٥٤= والسنة القمرية 

فال عربة بالسنة امليالدية ، بـل بالـسنة اهلجريـة ذات األشـهر 
 :العربية وهي 

 -مجـادى األوىل  - ربيع اآلخـر- ربيع األول - صفر -رم حم
 ذو - شـوال - رمـضان - شـعبان - رجب -مجادي اآلخرة 

  . ذو احلجة-القعدة 



 :ويشرتط يف احلول أمران 
 .الكامل -١
 .التوايل -٢ 

 ملـك لو فيغتفر، احلول ال يففأما الكامل فمعناه أن أي نقص 
   فـال زكـاة بلحظـةشخص نصابا ثم زال ملكـه قبـل احلـول 

 .التقريبفاتضح أن املقصود بالسنة القمرية هو التحديد ال 
 فال يكفي التلفيـق يف احلول،وايل فمعناه هو استمرار التوأما 

 شهرا ثم ينقطع يوما ثم يرجع ١١احلول كأن يملك النصاب 
 فهنـا ال زكـاة ألن احلـول مل يـستمر شـهرا،يملك النـصاب 

 .الزكاة يرض بوجوب االنقطاع ُفتخلل
لو زال ملكه للنصاب أثناء احلول ثم عـاد امللـك فهذه قاعدة 

 .تأنف حوال جديداانقطع احلول واس
 يومـا ٣٥٣لكه هلا مت بقرة مىض عىل ٣٠ شخص يملك :مثال

 ثم يف اليوم التايل رجـع بقرة،ويف اليوم الرابع واخلمسني باع 



واشرتى بقرة فقد انقطع احلول األول وبدأ احلول اجلديد من 
 .احلوليوم رشائه للبقرة أي له يوم واحد من 

نـصاب حلاجـة فـال ملكـه للشـخص  َلـو  أزال: مسألةوهنا 
ولكن لو أزال ملكه بقصد الفرار من الزكاة فال زكاة  ،كراهة 

 .ربةُقعليه ولكن يكره هذا األمر لفراره من 
 لو ملك نصابا ثم بعد فرتة اشـرتى نعـام فهـل :أخرىمسألة 

 يزكي اجلميع بزكاة احلول األول ؟
ال يزكيهام بزكاة احلول األول بـل يزكـي كـل مـنهام : اجلواب
 .هبحول
 مـن ٤ ثـم يف حمرم، من ٥ من اإلبل يف ٥ شخص ملك :مثال

  أخرى فمتى يزكيهام ؟٥صفر اشرتى 
 من حمرم مـن العـام القـادم   ٥ األوىل يف ٥يزكي الـ : اجلواب 

  .  من صفر من العام القادم ٤ الثانية يف ٥ويزكي الـ 



أن احلول ال حيتسب إال بعد بلوغ : ونريد أن ننبه عىل أمر وهو
 خروفا ملكهـا سـنة إال يومـا ثـم ٣٩فلو كان عنده صاب الن

 .  النصابلاشرتى نعجة فيبدأ احلول من يوم الرشاء واكتام
ٍرسل املالك األنعام لتأكل من كأل مباح ُأن ي: أما السوم فهو و ٍ َ ََ ُ ِ

ُلوك قيمته َأو مم ُ  .ً تقريباِ احلولَكلٌة َيسريٍ
هبا بيوهتا فيخرج يأيت الراعي صباحا فيأخذ األنعام من : مثال

يف األرايض العامة التي فيها عشب وحشيش فيرتكها تـرسح 
 .وتأكل وهو يقف بجنبها ، هذا هو السوم 

 :ويشرتط فيه عدة رشوط تؤخذ من التعريف السابق وهي 
، أي أن مالكهـا يعلـم بأهنـا سـائمة ُأن تسام بعلم مالكها -١

ول ، فلـو وبالتايل يعلم أنه ستجب عليه الزكـاة يف هنايـة احلـ
 .ُأسيمت بال علمه فال زكاة عليه فيها 

 رأس من الغنم غصبها منه أمري مـن ١٠٠عند شخص : مثال
الظلمة فأعطاه لرعيانه يسوموهنا يف الـرباري فبقيـت سـائمة 
كــذلك حــوال كــامال ، ثــم إن صــاحبها قــدم شــكوى عنــد 



السلطان فأمر بإعادهتا إىل مالكها ، فهنا مسألة هل عليه زكـاة 
 سائمة ؟ إرجاعها باعتبار أهنا بعد

 .وإذنهُال ألهنا مل تسام بعلم صاحبها : اجلواب
 . وهو احلشيش رتعى من الكألل األنعام َكَرتُأن ت -٢

أما إذا مجع الراعي هلا احلشيش وأوراق الشجر مـن األرايض 
 .العامة فهي معلوفة وليست سائمة فال زكاة فيها

ح، أو مـن كـأل مملـوك طعامها إما من كأل مبـاأن يكون  -٣
 .قيمته يسرية

أي إما أن يكون احلشيش قد نبـت بـإذن اهللا يف أرض مباحـة 
 أو يف أرض مملوكــة لــه أو لغــريه ألحــد،أي ليــست مملوكــة 

 .يسرية قيمته توكان
ن ينبت العشب يف أرض مملوكة ألحد الناس فيطلـب أ: مثال

يف مالك األنعام أن ترعى أنعامه يف أرضه مقابل مبلـغ زهيـد 
مقابل ما بحيث يعده العرف تافها السنة كدوالر أو دوالرين 

 .حيصل عليه من األنعام من نسل وحليب وصوف 



 يف عرف الناس مقارنة بـام حيـصل بريةفلو كان الكأل قيمته ك
 .فيهاعليه من األنعام فإنه ال زكاة 

ل أن الكأل إما أن يكون مباحا ، أو مملوكا ولكن قيمته ّفتحص
عد مثله كلفة عند الناس يف مقابل نـسلها وحليبهـا يسرية ال ي
 .وصوفها 

  .أن يكون السوم يف كل العام تقريبا -٤
 .يومنيأي أن ترعى من الكأل سنة كاملة ، أو سنة إال 

ّأما السنة الكاملة فأمرها بني ، وأمـا الـسنة التقريبيـة فهـو أن 
ّعلف مدة ال تصاب برضر بني لو تركت بال علف وهي مدة ُت
العام وعلفـت يـومني ومني ، فلو كانت األنعام سائمة طيلة ي

فتجب الزكاة ألن املاشية يمكـن أن تـصرب عـن العلـف فقط 
يومني فال يكون هذا القـدر الـذي أكلتـه مـن العلـف طيلـة 

 .اليومني مؤثرا يف منع الزكاة 



تـصاب بـرضر إهنا سواملاشية ال تصرب ثالثة أيام عن الطعام ف
 تركـت أربعـة أيـام فـإن أكـل،ملـدة بـال  تركت هذه انّبني إ

 .هلكت
طـل بُفلهذا لو أسيمت األنعام طيلة العام وعلفت ثالثة أيـام 

 . أيام عن الطعام٣ وال زكاة عليه ألهنا ال تصرب حكم السوم
 وهو أن الزكاة عبادة من العبادات وهلذا جتـب تنبيه مهموهنا 

العبـد النية عند دفع املال للمـستحقني، وإذا كانـت كـذلك ف
أراد التهرب من الزكاة لن تنقـصه الوسـيلة ن مؤمتن عليها فإ

ــا مل يعجــز ولكــن  ــضا منه ــه أو بع ــي أموال وإذا أراد أن خيف
احلساب عسري يوم العرض عىل اجلبار ملك امللوك أن تقـول 

 .نفس يا حرستا عىل ما فرطت يف جنب اهللا 
عي وهو الـذي يرسـله أمـري املـؤمنني فإذا علم هذا فإن السا

 هـل أنعامـه معلوفـة أو َجلمع الزكاة من الناس يسأل املالـك
ّسائمة وكم علفت ، فإذا أحـس الـساعي أنـه يكـذب حلفـه   



كأن قال بعتها قبل احلول ورجعت اشـرتيت فـانقطع احلـول   
 . أيام يف أثناء احلول فانقطع حكم السوم ٣أو قال علفتها 
اة ببلوغه ّفهو قدر معني حدده الرشع جتب الزكوأما النصاب 

 .نقصوال جتب إذا 
  .٥وأول نصاب اإلبل 
  .٣٠وأول نصاب البقر 

 .٤٠وأول نصاب الغنم 
  هل يكمل النقص يف نصاب األنعام ببعضها اآلخر ؟:مسألة

 .خمتلفة ال يكمل ما دامت األنواع :اجلواب
 مـن ٣٩ مـن البقـر، و٢٩ من اإلبل، و٤شخص عنده : مثال

 املاشية، وال يقال نأخذ واحـدة الغنم فال زكاة عليه يف أي من
من اإلبل ونعتربها كأهنا بقرة، أو شاة ونـدفع الزكـاة هـذا ال 

 .يصح
 يملك ك إذا كان ال خيرج املماألنصبة، ك بقي أن نعلم مجيع 

 .نصابا هذا ما سنبينه يف فصول



 " فصل يف نصاب اإلبل "
 

 من اإلبل فال زكـاة عليـه )٤ إىل ١(إذا كان عند شخص من 
 . بلوغ النصاب لعدم

إذا ( فقـد وجبـت عليـه الزكـاة  ) ٩إىل ٥(من إذا كان عنده و
  واحـدةًشـاةك الـ املووجب أن خيرج) حتقق احلول والسوم 

فإما أن خيرج من الضأن ما أتم سنة كاملة ، أو خيرج من املاعز 
 .ما أتم سنتني كاملتني 

 .شاتانفقد وجبت عليه ) ١٤ إىل ١٠(وإذا كان عنده من 
 فقد وجبت عليه ثالث شياه) ١٩ إىل ١٥( كان عنده من وإذا

 .فقد وجبت عليه أربع شياه) ٢٤ إىل ٢٠(وإذا كان عنده من 
يف مجيع ما ذكرنا خيرج من الضأن ما عمره سنة كاملة أو خيرج 

 .من الضأن ما عمره سنتان هو باخليار
فقد وجبت عليـه أنثـى مـن ) ٣٥  إىل٢٥(وإذا كان عنده من 

 .َخماض وتسمى بنت  سنة كاملةاإلبل أمتت



فقد وجبت عليه أنثـى مـن ) ٤٥ إىل ٣٦(وإذا كان عنده من  
 .لبون وتسمى بنت سنتني،اإلبل أمتت 

 فقد وجبت عليـه أنثـى مـن )٦٠ إىل ٤٦(وإذا كان عنده من 
ّاإلبل أمتت ثالث سنني ، وتسمى حقة  ِ. 

فقد وجبت عليـه أنثـى مـن ) ٧٥ إىل ٦١(وإذا كان عنده من 
َبل أمتت أربع سنني، وتسمى جذعةاإل َ َ. 

فقد وجبت عليـه بنتـا لبـون ) ٩٠ إىل ٧٦(وإذا كان عنده من 
 .سنتني اإلناث أمتت كل واحدة ناثنتان مأي 

ِفقد وجبت عليـه حقتـان ) ١٢٠ إىل ٩١(وإذا كان عنده من  
 . اإلبل أمتت كل واحدة ثالث سنني ناثنتان مأي 

فقد وجبت عليـه ثـالث ) ١٢٩ إىل ١٢١(وإذا كان عنده من 
 .سنتني من اإلبل أمتت كل واحدة ٣بنات لبون أي 

ِفقد وجبـت عليـه حقـة ) ١٣٩ إىل ١٣٠(وإذا كان عنده من 
 إناث مـن اإلبـل واحـدة أمتـت ٣وبنتا لبون أي وجبت عليه 

 .ا سنتنيتان أمتتثالث سنني ، واثن



ّيف كل عرش يتغري النصاب : قاعدة حتكم املسألة وهي ثم تبدأ 
ّفي األربعني بنت لبون ويف اخلمسني حقةف ِ ُ.  

 ففيـه بنـت ٤٠بمعنى أننا ننظر إىل العدد فإن كـان ينحـل إىل 
ّلبون وإن كان ينحل إىل اخلمسني ففيه حقة  ِ. 

 .وملزيد من التوضيح نذكر هذه األمثلة 
    من اإلبل فكم زكاهتا ؟ ١٤٠ عنده :مثال

 :تنحل هكذا  ١٤٠حقتان وبنت لبون ، ألن الـ : اجلواب 
بنت لبـون ؛ ألننـا + حقة + ، أي حقة  ١٤٠= ٤٠+٥٠+٥٠

 .قلنا يف اخلمسني حقة ، ويف األربعني بنت لبون 
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟١٤٩ عنده :مثال

حقتان وبنت لبـون ، أي ال خيتلـف ألنـه ال يتغـري : اجلواب 
وما بني العـرشة ملحـق بالـذي القدر املخرج إال كل عرشة ، 

  .قبله
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟١٥٠ عنده :مثال

 .ثالث حقاق: اجلواب 



 : تنحل هكذا ١٥٠ألن الـ 
١٥٠=٥٠+٥٠+٥٠.  

  .١٥٠ ملحقة بـ الـ ١٥٩والـ 
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟١٦٠ عنده :مثال

 .لبون أربع بنات :اجلواب
 : تنحل هكذا ١٦٠ألن الـ 

١٦٠=٤٠+٤٠+٤٠+٤٠.  
  .١٦٠ ملحقة بـ الـ ١٦٩والـ 
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟٢٠٠ عنده :ثالم

 .أربع حقاق ، أو مخس بنات لبون : اجلواب 
 : تنحل بطريقتني ٢٠٠ألن الـ 

٢٠٠=٥٠+٥٠+٥٠+٥٠. 
٢٠٠=٤٠+٤٠+٤٠+٤٠+٤٠. 

 ٤فإذا وجد يف إبله أحد النصابني أخرجه ، كأن وجـد عنـده 
 . بنات لبون فيخرجها ٥حقاق فيخرجها ، أو وجدت عنده 



 .أحدمهاّ معا فيخري برشاء وإن مل يوجدا
 .فإن وجدا معا فيخرج األنفع للفقراء 

 بنـات لبـون ٥حقاق يف السوق أكثر مـن ٤فإذا كان سعر الـ 
 بنـات لبـون سـعرها يف ٥، وإن كـان وجوبا  حقاق ٤أخرج 

 .وجوبا بنات لبون ٥ حقاق أخرج ٤السوق أكثر من 
  :مسائل

الشاة الواجبة فامذا  من اإلبل مثال ومل جيد ٥ إذا كان عنده -١
 يفعل ؟
 فإن مل جيـدها للساعي، يشرتهيا من السوق ويدفعها :اجلواب

 . نلزمه أن يسافر ليشرتي الشاة، والقيمتهايف بلده أعطى 
  .ما جيزئ يف األعىل جيزئ يف األدنى -٢

 شـياه ومـن كانـت ٤ من اإلبل فيخرج ٢٠فمن كانت عنده 
ص أن خيرج بنـت  خيرج بنت خماض ، فلو أراد شخ٢٥عنده 

 ٢٥ شياه جاز ألن بنت املخـاض جتـزئ يف ٤ عن ًخماض بدال



 شـياه ٤ ، حتى لو كانت الــ ٢٠من اإلبل فكيف ال جتزئ يف 
 .أغىل من بنت خماض 

َ من اإلبل جذعة فلـو أخـرج بنتـي لبـون بـدهلا ٧٠يف : مثال 
 من اإلبل فكيف ال جيزئان عن الـ ٩٠أجزأه ألهنام جيزئان عن 

٧٠. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف نصاب البقر "
 

من البقر فال زكـاة عليـه لعـدم ) ٢٩ إىل ١(إذا كان عنده من 
 .النصاببلوغ 

من البقر فيجب عليه أن خيرج ) ٣٩  إىل٣٠(إذا كان عنده من 
 .يعاِبَت عمره سنة كاملة ويسمى عجال

لبقـر فيجـب عليـه أن مـن ا) ٥٩ إىل٤٠(وإذا كان عنده مـن 
ِمسنَّة سمىت سنتان كاملتان وامره عخيرج من البقر عجلة ُ. 

مـن البقـر فيجـب عليـه أن ) ٦٩ إىل ٦٠(وإذا كان عنده من 
 كل واحد منهام قـد أتـم سـنة كاملـة أي خيـرج نيخيرج عجل

 .تبيعني
ّيف كل عرش يتغري النـصاب  :وهيثم تبدأ قاعدة حتكم املسألة 

 .ُمسنّة ويف األربعني تبيع،ففي الثالثني 
  البقر فكم زكاهتا ؟ من٧٠ عنده :مثال

 .ومسنة تبيع :اجلواب



 : تنحل هكذا ٧٠ألن الـ 
٧٠=٤٠+٣٠. 

 . تبيع ، ويف األربعني مسنة ٣٠ففي الـ 
  ملحقة بالسبعني ؛ ألن ما بني النصابني يلحق باألقل ٧٩والـ 
  من البقر فكم زكاهتا ؟٨٠ عنده :مثال

 .مسنتان :اجلواب
 : تنحل هكذا ٨٠ألن الـ 

٨٠=٤٠+٤٠. 
  من البقر فكم زكاهتا؟٩٠عنده : المث

 .أتبعة ثالثة :اجلواب
 : تنحل هكذا ٩٠ألن الـ 

٩٠=٣٠+٣٠+٣٠. 
  من البقر فكم زكاهتا ؟١٠٠عنده : مثال

 .وتبيعانمسنة : اجلواب
 : تنحل هكذا ١٠٠ألن الـ 



١٠٠=٣٠+٣٠+٤٠. 
  من البقر فكم زكاهتا ؟١٢٠ عنده :مثال

 .اتمسن أو ثالث أتبعة، أربعة :اجلواب
 : تنحل بطريقتني ١٢٠ألن الـ 

١٢٠=٣٠+٣٠+٣٠+٣٠. 
١٢٠=٤٠+٤٠+٤٠. 

 .أخرجهفإذا كان فيام عنده من البقر أحدمها 
 .وإذا مل يوجدا معا اشرتى أحدمها

 فإذا فرضـنا أن للفقراء،جدا معا أخرج ما هو األفضل ُوإذا و
 مـسنات أكثـر ٣ وإذا كـان سـعر أخرجـه، أتبعة أكثر ٤سعر 

 .أخرجه
  
   

 
 

  



 "فصل يف نصاب الغنم  "
 

فـال زكـاة عليـه لعـدم بلـوغ ) ٣٩ إىل ١(إذا كان عنـده مـن 
 .النصاب

فتجب عليـه شـاة واحـدة ) ١٢٠  إىل٤٠(وإذا كان عنده من
 سنة كاملة، أو خيرج مـن ت أمتنعجةفإما أن خيرج من الضأن 

 . سنتني كاملتنيتأمتمعزة املاعز 
 .عليه شاتانفتجب ) ٢٠٠ إىل ١٢١( وإذا كان عنده من 
 .فتجب عليه ثالث شياه) ٣٩٩  إىل٢٠١(وإذا كان عنده من 
 .فتجب عليه أربع شياه) ٤٩٩إىل  ٤٠٠(وإذا كان عنده من 

 .شاة ١٠٠يف كل : وهيثم تبدأ قاعدة حتكم املسألة  
 . شياه٥ من الغنم فتجب عليه ٥٠٠عنده : مثال 
 .٥٠٠ تلحق بالـ ٥٩٩والـ 

 . شياه ١٠ فتجب عليه  من الغنم١٠٠٠عنده : مثال 
 

  



متى ما نقص النصاب أثناء احلول ولو للحظة انقطع : قاعدة 
  .احلول ، ومتى ما عاد ابتدأنا حوال جديدا

 من اإلبل ملدة سنة إال يوما ثم ماتت واحدة ٥فلو كان يملك 
 امن اإلبل فقد انقطع احلول فإذا رجع وملـك واحـدة ابتـدأن

 .ب احلول من حني اكتامل النصاب مرة أخرى بحسا
ّإذا تولد احليوان بني حيوانني أحدمها فيه زكاة واآلخر : مسألة

 .ليس فيه زكاة فال زكاة يف املتولد منهام
 .ّفلو تولد حيوان بني إبل وخيل فال زكاة يف النتاج منهام 

 
 
 
 
 
 
  



 " فصل يف زكاة اخللطة "
 

اه، وترد ّا من إبل وبقر وغنم زكإن املالك إذا ملك نصاب: قلنا
 هامـة وهـي أن يوجـد رشيكـان يف الـنعم فهـذان مسألةهنا 

 .يزكيان ماشيتهام زكاة املال الواحد
 من الغنم ٤٠ من الغنم وآخر يملك ٤٠شخص يملك : مثال

 ويرعامها راع واحد ويرسح هبام يف مكان واحد،جيمعها بيت 
 ُ وحال عليهام احلول فكيف يزكيان ؟واحد،
ِّ يزك:اجلواب َ  أي نقـول لـو فرضـنا أن  الواحـديان زكاة املالُ

 شخص واحد فكـم خيـرج ؟ اجلـواب خيـرج االثامنني يملكه
ً إذا هذان الشخـصان يـشرتكان يف إخـراج شـاة واحدة،شاة 

 .فقطواحدة 
 مل يكـن غـنمهام وألنـه لـفهنا أفادت الزكاة التخفيف عـنهام 

 .دةواح كل واحد منهام شاة ىّخمتلطني لزك



 فتجب غنمهام، من الغنم اختلط ٤٠شخصان يملكان : مثال
 .واحدةعليهام شاة 

 بـال ٢٠وهنا أرضت اخللطة ألنه لو كان كـل واحـد يملـك 
 .النصابخلطة ملا وجبت عىل أحدمها زكاة لعدم بلوغ 

 ٢٠ مـن الغـنم واآلخـر ٤٠شخصان يملك أحـدمها : مثال
األول ثلثا شاة  فتجب عليهام شاة واحدة فعىل غنمهام،اختلط 

 .شاةوعىل الثاين ثلث 
 بـصاحب تّفهنا قد أفات اخللطة صـاحب األربعـني وأرض

العرشين ألن األول كانت جتب عليه شـاة كاملـة لـو كانـت 
 وأرضت الثاين ألنه لوال اخللطة ملـا وجبـت لوحدها،ماشيته 

 .النصابعليه يف العرشين يشء لعدم بلوغ 
 ٦٥ يملك كل منهام من الغنم ١٣٠شخصان يملكان : مثال

 .شاة عىل كل واحد شاتان،فتجب عليهام 
 ألنه لو كان كل واحد تثقيال؛فهنا مل تفد اخللطة ال ختفيفا وال 

 .شاة لوحده لوجبت عىل كل واحد منهام  ٦٥يملك 



 :أربعفتلخص أن حاالت اخللطة 
 وتـرض بـاآلخر وقد تفيـد أحـدمها ترضمها، وقد تفيدمها،قد 

 .  ترضمهاوفد ال تفيدمها وال
التي تفيد اشرتاكهام يف زكاة واحدة يشرتط فيهـا وهذا اخللطة 

رشوط متى فقد واحد منها زكـى كـل مـنهام عـىل انفـراد ومل 
 :يعترب ماهلام واحدا وهي 

 أي يبيتان يف زريبة واحـدة أن يكون مأوى املاشية واحدا -١
فال خلطة، ويـسمى ملاشيته فإن كان لكل مالك زريبة خاصة 

   .ُى باملراح املأو
أن يكون املوضع الذي جتمـع فيـه املاشـية ثـم تـساق إىل  -٢

 .مكان الرعي واحدا
مـن الزريبـة وجيمعهـا يف صباحا أي أن الراعي خيرج املاشية 

مكان واحد ثم تساق إىل املرعى فذلك املوضع الـذي جتمـع 
 .ح ويشرتط أن يكون واحدا لكال املالكنيَرسفيه يسمى امل



 أي يكون املكان الذي تسوم فيـه رعى واحداأن يكون امل -٣
 فإن كـان لكـل ماشـية مرعاهـا اخلـاص فـال واحدا،املاشية 
 .خلطة

 بل ،يلقحهاال يكون لكل ماشية فحلها اخلاص الذي  أن -٤
يكون مشرتكا بينهام ينزو مرة عىل هذه ومـرة عـىل تلـك بـال 

  .متييز
  فـال يكـون لكـل ماشـية راع،واحـداأن يكون الراعـي  -٥

 .خاص هبا
 أي موضـع الـرشب كنهـر أو ب واحـداَأن يكون املـرش -٦

 .عني
َأن يكون موضع احللب  -٧  أي يكون املكـان الـذي ،واحداَ

كل منهام موضع خـاص  فال يكون لواحدا،حتلب فيه املاشية 
 .حللب ماشيته

 
  



 " خالصة الباب "
  
 .األنعامال جتب الزكاة يف احليوان إال يف 

 :ة رشوط هي وال جتب إال بثالث
 . احلول-١
 . السوم-٢
 . النصاب-٣

 فلو نقص النصاب العام،فاحلول هو دوام ملك النصاب كل 
 .حلظة انقطع احلول

ٍوالسوم هو أن يرسل املالك األنعام لتأكل مـن كـأل مبـاح أو  ٍ َ ََ ُ ِ ُ
ٌمملوك قيمته يسرية كل احلول تقريبا َُ ُ ٍ َ. 

نقطـع الـسوم ومل فلو أسامها طيلة العام وعلفها ثالثـة أيـام ا
 .جتب الزكاة

 .والنصاب هو قدر حمدد ال جتب الزكاة فيام دونه 
 



 :نصاب اإلبل هكذا ف
 . شاة٥يف 

 . شاتان١٠ويف 
 . ثالث شياه١٥ويف 
 . أربع شياه٢٠ويف 
 . بنت خماض ٢٥ويف 
 . بنت لبون٣٦ويف 
ّ حقة ٤٦ويف  ِ. 
 . جذعة٦١ويف 
 . بنتا لبون ٧٦ويف 
 . حقتان ٩١ويف 
 . ثالث بنات لبون١٢١ويف 
 . حقة وبنتا لبون١٣٠ويف 

ّثم يتغري الواجب كلام زادت عرشة ففي األربعني بنـت لبـون  
 .ويف  اخلمسني حقة 



ّويسمى ما بني النصابني وقصا وهو معفو عنه ففي الـ   شـاة ٥َْ
 . شاة أيضا٩ إىل الـ ٦ويف الـ 

 :ونصاب البقر هكذا 
 . تبيع٣٠يف 

 . مسنة٤٠ويف 
 .يعان تب٦٠ويف 

ّثم يتغري الواجب كلام زادت عـرشة ففـي الثالثـني تبيـع ويف 
 .األربعني مسنة 

 :ونصاب الغنم هكذا 
 . شاة٤٠يف 

 . شاتان١٢١ويف 
 . ثالث شياه٢٠١ويف 
 . أربع شياه٤٠٠ويف 

 .ثم يف كل مائة شاة
 



وإذا اختلطت ماشية شخصني أو أكثر وجبـت علـيهام زكـاة 
 :املال الواحد بسبعة رشوط هي 

 .ُالـمراح واحدا  أن يكون -١
 .َ أن يكون املرسح واحدا-٢
 . أن يكون املرعى واحدا-٣
 .أن يكون الراعي واحدا-٤
 . أن يكون الفحل واحدا-٥
 . أن يكون املرشب واحدا-٦
 . أن يكون موضع احللب واحدا-٧

 مهاوهي قد تفيد ختفيفا للرشيكني أو تثقـيال أو ختفيفـا ألحـد
 .وقد ال تفيد ال ختفيفا وال تثقيالوتثقيال عىل لآلخر 

 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 

 زكاة األنعامرشوط 
 
 

            النصاب                                            السوم             احلول                         
 علم املالك                                   الكامل                   
 الرعي بنفسها                         التوايل                   

                                          الكأل املباح أو اململوك
                               الذي قيمته يسرية

 كل احلول تقريبا                      
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 " املخططات الفرعية "
 نصاب اإلبل 

 النصاب  الواجب فيه 
 ٩-٥ شاة 
 ١٤-١٠ شاتان

 ١٩-١٥ ثالث شياه
 ٢٤-٢٠ أربع شياه
 ٣٥-٢٥ بنت خماض
 ٤٥-٣٦ بنت لبون
 ٦٠-٤٦ حقة
 ٧٥-٦١ جذعة
 ٩٠-٧٦ بنتا لبون
 ١٢٠-٩١ حقتان

 ١٢٩-١٢١ ثالث بنت لبون
 ١٣٩-١٣٠ حقة وبنتا لبون

بنت لبون عني يف كل أرب
 ويف كل مخسني حقة

 ما زاد عىل ذلك

 



 نصاب البقر
 النصاب  الواجب فيه 

 ٣٩-٣٠ تبيع
 ٥٩-٤٠ مسنة
 ٦٩-٦٠ تبيعان

يف كل ثالثني تبيع ويف كل 
 أربعني مسنة

 ما زاد عىل ذلك

............................................................ 
 نصاب الغنم

 نصاب ال الواجب فيه 
 ١٢٠-٤٠ شاة 
 ٢٠٠-١٢١ شاتان

 ٣٩٩-٢٠١ ثالث شياه
 ٤٩٩ -٤٠٠ أربع شياه

 ما زاد عىل ذلك  يف كل مائة شاة
 

  



 " أضواء عىل النص "
 فصل

     ويف عـرش شـاتان* وأول نصاب اإلبل مخـس وفيهـا شـاة( 
ويف مخسة عرش ثالث شياه، ويف عرشين أربع شياه، ويف مخس 

 ويف  ،* ست وثالثني بنت لبون، ويف*وعرشين بنت خماض
، ويف سـت * ويف إحدى وستني جذعـة*ست وأربعني حقة

وســبعني بنتــا لبــون ويف إحــدى وتــسعني حقتــان ويف مائــة 
 يف كل أربعني بنـت *مثوإحدى وعرشين ثالث بنات لبون 

 ).لبون ويف كل مخسني حقة   
............................................................ 

 .املاعزإما هلا سنة من الضأن أو هلا سنتان من * 
 .هي أنثى اإلبل التي أمتت سنة* 
 .هي أنثى اإلبل التي أمتت سنتني* 
 .هي أنثى اإلبل التي أمتت ثالث سنني * 
 .هي أنثى اإلبل التي أمتت أربع سنني * 

 



 فصل
* ، ويف أربعني مسنة*وأول نصاب البقر ثالثون وفيها تبيع( 

  .* )فقسا أبدا وعىل هذ
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .هو العجل الذي له سنة * 
 .سنتانهي العجلة التي هلا * 
 .عرشة ويف كل أربعني مسنة، ويتغري الواجب عند كل تبيع،يف كل ثالثني * 

 



 فصل
مـن الـضأن  *ٌةَعَذَوأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة ج( 

ٌأو ثنية  من املعز ، ويف مائة وإحـدى وعـرشين شـاتان، ويف *ََ
مائتني وواحدة ثالث شياه، ويف أربعامئة أربع شياه، ثم يف كل 

 ) .مائة شاة 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .أي نعجة هلا سنة * 
 .أي سخلة هلا سنتان * 



 فصل
ِ يزكيان زكاة الواحد*ليطانواخل(  ِّ  : بسبع رشائط*ُ

واحـدا  ى، واملرعـ واحدا* واحدا، واملرسح*إذا كان املراح
ــرش واحــداوالفحــل ــب واحــداب، وامل واحــدا  *، واحلال
 ). احللب واحدا ُوموضع

 
 
 
 

 ............................................................ 
ِ يزكيان زكاة الشخص الواحدالطان ماليهامأي الشخصان اخل*  ِّ ُ. 
 .أي وجوبا فليس هلام أن يزكيا زكاة الواحد* 
 .أي الزريبة* 
 .أي املوضع الذي جتمع فيه املاشية ثم تساق إىل املرعى* 
 هذا القول ضعيف، واملعتمد أنه ال بأس بأن يكون مـن حيلـب املاشـية متعـددا* 

الـب آخـر مـن غـري أن يـرض فيجوز أن يكون ملاشية زيد حالب وملاشية عمـر ح
 .باخللطة



 " مسائل عملية "
 

 من الغنم مرت عليها سـنة قمريـة إال ٤٠ شخص يملك -١
 نصف يوم ثم ماتت نعجة من غنمه فهل عليه زكاة ؟

 بقرة وقبل يوم مـن كـامل احلـول بـاع ٣٠ شخص يملك -٢
 بقرة فهل عليه زكاة ؟

  مـن اإلبـل يـسومها٢٠ شخص عنده مزرعة لإلبل فيها -٣
ّ أشهر فهل عليه زكاة إذا مر عليهـا ثالثة أشهر ويعلفها تسعة

 احلول ؟
 رأسـا مـن البقـر وأبقياهـا ٥٠ مات شخص وترك البنيه -٤

 ّبينهام مشرتكة ومرت عليها حول فكيف يزكياهنا ؟
............................................................ 

 .احلول ليس عليه زكاة لعدم اكتامل -١
 .ذلك ثم إن كان قصده الفرار فقط كره زكاة، ليس عليه -٢
 . ليس عليه زكاة ألنه ال بد أن يكون السوم كل العام تقريبا -٣
  .عليهام يزكياهنا زكاة املال الواحد فتجب شاة واحدة -٤



 مـن ٤ مـن رجـب ثـم يف ٨ بقرة يف ٢٥ شخص اشرتى -٥
  بقرات فمتى يزكي ؟٧رمضان اشرتى 

 شهرا قمريا إال يومـا ١٢ من اإلبل ملدة ٥  شخص يملك-٦
ثم باع واحدا من إبله، ويف اليوم التـايل اشـرتى واحـدا مـن 

 اإلبل فمتى يزكي ؟
 بقرة مر عليها حول كامل ثم باع بقرة ٣٠ شخص يملك -٧

 فهل جتب عليه الزكاة ؟
 من الغنم فدفع يف هناية احلول نعجة هلا ٥٠ شخص عنده -٨
  عن زكاة غنمه ؟ أشهر فهل جتزئ هذه٥

............................................................ 
 من رمضان ألنه مل يكن قد ملك النصاب واحلـول ال حيتـسب إال ٤ يزكي يف -٥

 .النصاببعد اكتامل 
 ليس عليه زكاة يف العام الفائت ويبدأ حيسب حـوال جديـدا مـن يـوم اكـتامل -٦

 .ن قصده من البيع جمرد الفرار كره ذلك وإذا كاجديد،النصاب من 
 . نعم جتب عليه الزكاة ألنه باع بعد اكتامل احلول فال يؤثر -٧
 . ال جتزئ وال يصح ألنه ال بد أن خيرج نعجة هلا سنة أو معزة هلا سنتان -٨



 من الغنم وهو ال يـدري ٤٠ شخص كان مسافرا فورث -٩
م بملكه هلـا ثم علحول فبقي الراعي يسومها حتى مر عليها 

 فهل عليه زكاة ؟
حيبسها يف زريبتهـا ويـذهب  من اإلبل ٥ شخص عنده -١٠

 جيمع هلا احلشيش والعشب من الرباري فهل عليه زكاة ؟
 همملوكة لـصديق بقرة ترعى يف أرض ٥٠شخص عنده  -١١

ويدفع له كل عام مبلغا من املال مقابل الرعي يف أرضه فهـل 
  عليه زكاة ؟

يته طيلة العام ويف آخـر أسـبوع مـن شخص يسوم ماش -١٢
 احلول يعلف ماشيته فهل عليه زكاة ؟

............................................................ 
 . ليس عليه زكاة ألهنا سامت بغري علمه ألنه مل يعلم أصال بملكه هلا-٩

 . ليس عليها زكاة ألهنا معلوفة وليست سائمة-١٠
لعلف اململوك الذي ترعاه املاشـية يـسريا يف العـرف فتجـب  إن كان قيمة ا-١١

 .الزكاة وإن كان كبريا فليس عليه زكاة
 . ليس عليه زكاة ثم إن كان يفعل ذلك للفرار من الزكاة كره ذلك-١٢



  من اإلبل فكم زكاهتا ؟١٣شخص عنده  -١٣
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟٢٨ شخص عنده -١٤
  زكاهتا ؟ من اإلبل فكم٦٣ شخص عنده -١٥
  من اإلبل فكم زكاهتا ؟٣٥٠ شخص عنده -١٦
  من البقر فكم زكاهتا ؟٣٣ شخص عنده -١٧
  من البقر فكم زكاهتا ؟٥٥ شخص عنده -١٨
  من البقر فكم زكاهتا ؟١٠٠ شخص عنده -١٩
  من البقر فكم زكاهتا ؟٣٤٤ شخص عنده ٢٠

............................................................ 
 . شاتان-١٣
 . بنت خماض-١٤
 . جذعة-١٥
 . حقاق٧ -١٦
 . تبيع-١٧
 . مسنة-١٨
 .تبيعان ومسنة -١٩
 .ومسنة أتبعة ١٠ -٢٠



  من الغنم فكم زكاهتا ؟١٠٠ شخص عنده -٢١
  من الغنم فكم زكاهتا ؟٢٠٣ شخص عنده -٢٢
  من الغنم فكم زكاهتا ؟٤٠٥ شخص عنده -٢٣
 فكم زكاهتا ؟ من الغنم ٤٠٠٠ شخص عنده -٢٤

 بقـرة وكـان ٢٠اشرتكا يف بقـر لكـل مـنهام  شخصان -٢٥ 
 الراعي متعددا لكل مالك راعيه اخلاص فكيف يزكيان ؟

  
 

............................................................ 
 . شاة-٢١
 . شياه٣ -٢٢
 . شياه٤ -٢٣
 .شاة٤٠ -٢٤
عتـرب مـاهلام خلطـة الخـتالف الراعـي  ليس عىل أحد منهام زكاة ألهنـام ال ي-٢٥

أقل من النصاب فال زكاة عىل أحـد هنا وحينئذ ننظر إىل نصيب كل أحد فلام كان 
 .منهام

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " ذهب والفضة باب زكاة ال"
 

الذهب والفضة معدنان جتب الزكاة فيهام ، سواء أكانا نقـودا 
 ّأم سبائكا أم أوانيا أم كانا موادا خامة مستخرجة من األرض 

ــأوراق نقديــة مل يعرفهــا  ــالبيع والــرشاء ب والتعامــل اليــوم ب
هم ، فالدينار األولون وإنام كان التعامل سابقا بالدينار والدر

 . من الفضة االدرهم مصنوعكان  من الذهب وامصنوعكان 
وهلـا رصـيدها مـن وهذه األوراق النقدية جتب الزكـاة فيهـا 

 .الذهب عند الدول التي تقوم تطبعها
وأما ما عدا الذهب والفضة من املعادن فال زكاة فيه كـاللؤلؤ 

إذا واملرجــان واملــاس وكــذا يف الــنفط واملــسك والعنــرب إال 
 .اختذت للتجارة

 
 
 

  



 " فصل يف رشوط زكاة الذهب والفضة"
 

 :هي رشوط ثالثةولزكاة الذهب والفضة 
َّأن ال يكون الذهب والفضة حلي -١   .مباحاا ُ

 .هو ما أعد لالستعامل املباح:  املباحُّواحليل
 وسـوار نفلهـا حمـابس وقالدتـا امرأة متلك ذهبا حليا :مثال

ّمثقـاال مـن الـذهب ومـر عـىل  ٣٠وحجل يبلغ وزن حليها 
 .ال زكاة فيهاحليل  ملكها حول كامل فهذا

أما احليل غري املستعمل بأن كان يدخر لثمنه ويكنز فهـذا فيـه 
 .زكاة ألنه مل يعد لالستعامل

 كـضبة كبـرية حلاجـة   وكذلك احليل املكروه جتب فيـه الزكـاة
كأن يكون للمرء أوان فيها ضبب من فضة وبلغت النـصاب 

 . جيب الزكاة فيهافإنه
وكذلك احليل املحرم كحيل للرجل فهـذا يـأثم وجتـب عليـه 

 .الزكاة



وكذلك حيل املرأة إذا كان فيه إرساف فتجب الزكاة فيـه ألن 
 .يف احليل للنساء مكروه فتجب الزكاة فيهاإلرساف 

بلــدها يف وضــابط اإلرساف أن يزيــد عــىل عــادة أمثاهلــا يف 
 .زماهنا

كـأن نقـول إذا كـان س له مقدار معني بمعنى أن اإلرساف لي
حيل املرأة كـذا مثقـال فهـو إرساف لـيس األمـر كـذلك بـل 
املرجع هو مستوى املرأة فإذا كانت قرينات هـذه املـرأة يليـق 
هبن مقدار معني من الذهب يف نفس بلدها ويف نفس زماهنا مل 

 .ّيعد إرسافا ولكن إذا زاد عىل عادة أمثاهلا عد إرسافا
لم أن اإلرساف يف الذهب بالنسبة للنساء خيتلـف ومن هنا نع

فذات األرياف غري ذات املدينة وامللكـة وبنـت امللـوك غـري 
 .عامة النساء

وإذا كان يف حيل املرأة إرساف وجبت الزكاة يف اجلميع وليس 
 .يف القدر الزائد فقط



 مثقاال من الذهب ٨٠امرأة عادة قريناهتا أن يكون هلن : مثال
 مثقـال مـن الـذهب فهنـا جتـب ٥٠٠مقـداره فاختذت حليا 

 .٨٠ كلها وليس فقط يف الزائد عىل الـ ٥٠٠الزكاة يف الـ 
 .   النصاب اأن يبلغ -٢

 .مثقاال ٢٠= ونصاب الذهب 
 . غم ٤.٢٥= واملثقال 

 . غم ٨٥ = ٤.٢٥ × ٢٠
 .غم ٨٥= ًإذا نصاب الذهب 

 . درهم ٢٠٠= ونصاب الفضة 
 . غم ٢.٩٧٥= والدرهم 

 . غم ٥٩٥ = ٢.٩٧٥ × ٢٠٠
 .غم ٥٩٥= ًإذا نصاب الفضة 

 والقدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة هو ربع العرش 
 .للنصاب بأن متر سنة قمرية عىل ملكه ،احلولمرور  -٣
 



 " قواعد مهمة "
 

من ملك من الذهب والفضة نصابا حـوال كـامال لزمتـه  -١
 . العرشعالزكاة رب

، وال يكمــل الفــضة بالفــضةّال يكمــل نــصاب الــذهب  -٢
 .بالذهب

 غم فضة فال زكـاة ٥٠٠ غم ذهب و٨٠شخص عنده : مثال
ة ضعليه وال نقول نكمل نقص الذهب بالفضة أو نقـص الفـ

 .بالذهب
 .ال زكاة يف املغشوش حتى يبلغ اخلالص نصابا -٣
 مثقاال هذا املقـدار ٢٠بمعنى أننا قلنا إن نصاب الذهب هو  

فيه فضة أو نحـاس أو يشء جيب أن يكون ذهبا خالصا ليس 
  .آخر

 غـم هـذا ٥٩٥وقلنا إن نصاب الفـضة هـو مائتـا درهـم أو 
 املقدار جيب أن يكون من الفضة اخلالصة خالية من أي معدن



شخص عنده سبيكة من الـذهب يبلـغ مقـدر الـذهب : مثال
 غم فهنا ال زكـاة ٢٠ غم والنحاس ٥٠ غم والفضة ٨٠فيها 

 . غم٨٥اب وهو عليه ألن اخلالص ال يبلغ النص
 .٢٤والذهب اخلالص اليوم هو عيار 

 :وملزيد من التوضيح نقول
 ٢٤اصطلح أهل الصنعة عىل أن مثقال الذهب اخلالص هـو 

، وكلمة عيار تعني نسبة الـذهب ذهبا خالصا % ١٠٠= فهو 
 فمعنـاه أن ٢٤هذا املثقال عيـار : املوجود يف املثقال فإذا قلنا 

وإذا قلنا إن هـذا املثقـال عيـار ، % ١٠٠نسبة الذهب فيه هي 
 أي النـصف ، وإذا ١٢ فهذا يعني أن نسبة الغش فيه هي ١٢

 أي ٦ فهذا يعني أن نـسبة الغـش ١٨قلنا إن هذا املثقال عيار 
 فهذا يعنـي أن نـسبة ٢١إذا قلنا إن هذا املثقال عيار الربع ، و

 . أي الثمن ٣الغش هي 
 والر تقاس بالذهبواألوراق النقدية كالدينار واجلنيه والد



 دوالر ومر عىل ملكه هلا حول ١٥٠٠٠شخص يملك : مثال 
كامل ففي اليوم الذي جتب فيه الزكاة يذهب إىل حمـالت بيـع 

 ال غريه ، فإذا ٢٤الذهب ويسأل عىل سعر غرام الذهب عيار 
 دوالر هـذا ٣٤٠٠= ٨٥× ٤٠ دوالرا ، ٤٠فرضنا أن سعره 

ثـر مـن النـصاب هو نصاب الـورق النقديـة فهـو يملـك أك
فيخرج ربع العرش أي يقسم املبلغ عىل عرشة ثم يقسمه عـىل 

 خيـرج ٤٠أربعة ، والطريقة األسهل أن يقسمه مبـارشة عـىل 
 دوالر هــذا هــو القــدر ٣٧٥= ٤٠÷١٥٠٠٠ربــع العــرش ، 

 .الواجب إخراجه
 .زكاةلو نقص من النصاب يشء فال  -٤

ا فـال فنصاب الذهب عرشون مثقاال لو نقص شيئا ولو يسري
زكاة كأن نقص ربع غرام أو أقل، وكـذلك احلـال يف الفـضة 

 .فاملقصود هو التحديد ال التقريب
فال بد حني وزن الذهب أو الفضة بـامليزان أن نحـصل عـىل 

 .املقدار املحدد متاما فإن نقص فال زكاة



 .جيب دوام ملك النصاب يف كل احلول -٥
 فإذا رجـع ول،احلفمتى ما نقص النصاب أثناء احلول انقطع 

 .نحسب حوال جديدا من حلظة عودة النصاب
 شـهرا ثـم ١١ غم من الذهب مدة ٨٥شخص يملك : مثال 

أهدى لصديقه غراما من الذهب فهنا انقطـع احلـول لـنقص 
النصاب، فإذا رجع وملك غراما ابتـدئ حـوال جديـدا مـن 

 .حني تم النصاب مرة أخرى
 .ال يغتفر النقص يف احلول ولو يسريا -٦
بمعنى أنه ال بدمن متام سنة قمرية بال نقص فلو نقص احلول  

ولو حلظة فال زكاة مثل أن يدوم ملك احلول ثم قبـل الكـامل 
 .احلول بلحظة يتلف النصاب أو ينقص فال زكاة

 .فاتضح أن املقصود بالسنة القمرية هو التحديد ال التقريب 
 واجب الذهب والفضة ربع العرش سواء كان نصابا فقط -٧

  .أم زاد زيادة قليلة كانت أم كثرية



فهنا ال يوجد عندنا وقص كام يف األنعام فال يعفى عن أدنـى   
 .بل حيسب له حسابه مقدار 

واألمر يف ذلك سهل أي رقم يملكه الـشخص يقـسمه عـىل 
 . خيرج ربع العرش ٤٠

= ٤٠÷٨٥ غرام من الذهب فزكاتـه ٨٥شخص عنده : مثال
 . غم ٢.١٢٥

= ٤٠÷٨٥.٥ غرام من الذهب فزكاته ٨٥.٥شخص  يملك 
 . غم ٢.١٣٧

ّوقلنا إن األوراق النقدية تقوم بالـذهب فيـذهب مـن جتـب 
عليه الزكاة يف يوم الوجوب ليسأل من يبيع الذهب عن سعر 

 خيرج له ٨٥ ، فيأخذ السعر ويرضبه يف ٢٤غرام الذهب عيار 
النصاب فإذا وجد أن املبلغ الذي عنده نصاب أو أكث قسمه 

 . فيخرج مقدار الزكاة ربع العرش ٤٠ عىل
أو القدر املخرج يف الزكاة يكون من عني الذهب والفضة  -٨

 .بدفع األوراق النقدية ألهنا قائمة مقام الذهب والفضة



ّ غـم مـر ٢٤٠شخص عنده سبيكة مـن الـذهب تـزن : مثال
 عليها احلول فكيف يزكيها؟

 . غم٦= ٤٠÷٢٤٠ العرش؛خيرج ربع : اجلواب
 غـم ٦فإن شاء أذاب جزءا من السبيكة وسـلم للمـستحقني 

ألهنـا قائمـة مقـام املتعامل هبا األوراق النقدية بوإن شاء دفع 
 .الدنانري الذهبية فينظر قيمة الغرام الذهب ويدفع هلم

هذا يف غري احليل أما يف احليل إذا وجبـت فيهـا الزكـاة كحـيل  
فإنه ينظر فيـه مـع حمرم للرجل أو حيل للمرأة إذا أرسفت فيه 

 .الوزن إىل القيمة
 غـم ١٠٠من الذهب وزهنـا نسائية  قالدة يلبسرجل : مثال

كـاة اذهـب ّفمر عليها حول فهنا نقول له وجبـت عليـك الز
 دوالر، فيجـب ٥٠٠٠=  كـأن قيـل فانظر قيمة هذه القـالدة

 هـذا املبلـغ أو عدوالر فيـدف ١٢٥عليه فيها ربـع العـرش أي 
 .١٢٥= يدفع ذهبا 



 غـم أو قيمتـه ٢.٥هنا لو قلنا ننظر إىل الوزن لقلنا لـه ادفـع ف
وهذا فيه ظلم للفقراء واملستحقني ألن احليل كالقالدة ال ينظر 
إىل وزهنا فقط بل إىل صنعتها أيضا فالصنعة للفقراء فيها حـق 

 .أيضا
واخلالصة هي أن احليل املحـرم أو املكـروه قـد يكـون وزنـه 

م مـن الـذهب غـري املـصوغ  غ١٥٠=  غم مثال ولكنه ١٠٠
 .مقدار ما يساويهفحينام نوجب الزكاة ننظر إىل 

 أما غري املصوغ كالسبائك واألواين فننظر فيها إىل وزهنا فقـط
 .ألنه ال أثر للصنعة

ونريد أن ننبه إىل أننا حيث أوجبنـا الزكـاة يف احلـيل فـال مـن 
 .بلوغ النصاب يف الوزن وإن كان اإلخراج من القيمة

 مثقاال فال زكـاة ٨٠رجل يلبس قالدة من ذهب وزهنا : مثال
 . عليه مهام بلغت القيمة لعدم النصاب

 
 



 "خالصة الباب  "
 

جتب الزكاة يف الذهب والفضة وما قام مقـامهام مـن األوراق 
 :النقدية كالدينار والدوالر بثالثة رشوط هي

 .ا مباحاّي أن ال يكون الذهب والفضة حل-١
 .ا أعد لالستعامل املباحواحليل املباح هو م

وأما ما مل يستعمل بل قصد ادخاره وكنزه فتجب الزكـاة فيـه 
وكذلك إذا كان حليا غري مباح كحيل مكروه كإرساف املـرأة 
يف احليل بأن كان مقداره أكثر مما لقريناهتا يف البلـد ويف نفـس 
الزمان، وكحيل حمـرم كقـالدة وحمـبس مـن ذهـب للرجـال 

 .فتجب الزكاة فيه
 غم ٥٩٥ غرام من الذهب، أو ٨٥ أن يبلغ النصاب وهو -٢

 .من الفضة والواجب فيه ربع العرش
 . أن يمر عليه احلول ويشرتط يف احلول الكامل والتوايل-٣

 :وهنا قواعد مهمة 



 . ال يكمل الذهب بالفضة، وال تكمل الفضة بالذهب •
 .ال زكاة يف املغشوش حتى يبلغ اخلالص نصابا •
 .ب حيسب له حسابه فال وقصما زاد عىل النصا •
الواجب خيرج من الذهب أو الفضة أو ما قـام مقـامهام  •

 .من األوراق النقدية
 إخراج الزكـاة إىل وزن الـذهب والفـضة إال يف يفينظر  •

 .احليل فينظر فيه إىل القيمة
 دوالرا   ولرجـل ٢٠إذا فرضنا أن سعر غرام الذهب : مثال 

 ٢٠٠٠٠يف الـسوق  غم ، وقيمتـه ٨٥سوار من الذهب يزن 
 دوالر لنفاسته، فكم يدفع؟

 :فهنا احتامالن 
 $٤٢.٥ =٢٠×٢.١٢٥ غم، ٢.١٢٥=٤٠÷٨٥=  زكاته -١
  ).نظرا إىل الوزن(
 ).نظرا إىل القيمة ( $٥٠٠=٤٠÷٢٠٠٠٠=  زكاته-٢

 .واالحتامل الثاين هو الصحيح



 " خمططات توضيحية"
 " املخطط الرئييس"

 

 زكاة األثامن
 

  الواجب                                                   رشوطها               
 )ربع العرش (                                                                            

 عدم احليل املباح      النصاب             احلول
   

 ة                للذهب              للفض
 ) غم٥٩٥)             (  غم٨٥(            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
وفيه ربـع العـرش، وهـو * ونصاب الذهب عرشون مثقاال( 

ِونصاب الـورق*. ، وفيام زاد بحسابه*نصف مثقال مائتـا * َ
، وفـيام زاد *وفيه ربع العـرش، وهـو مخـسة دراهـم* درهم

ِّوال جتب يف احليل امل. بحسابه   ).*ٌ زكاة*ِباحُ
........................................................... 

 . غم٨٥=٢٠×٤.٢٥، غم٤.٢٥= أي دينارا واملثقال أو الدينار * 
 . ألن عرش العرشين اثنان، وربع االثنني هو النصف* 
، فكام أن يف  من العرشين باعتبار حسابهّدر يقر الذي زاد عىل عرشين مثقاالاقديف املوأي * 

   .ثمن٥ يف العرشين نصف ويف ال٢٥ ففي العرشين ربع العرش ففي الزائد ربع العرش أيضا
 .أي الفضة* 
 .غم٥٩٥= ٢٠٠×٢.٩٧٥ غم، ٢.٩٧٥= والدرهم* 
 . عرشون، وربع العرشين مخسةألن عرش املائتني* 
لنـساء بـال إرساف   احليل املباح هو ما أعد لالستعامل املباح كخاتم الفضة للرجل وحلية ا* 

فيخرج ما أعد لالقتناء، واملحرم استعامله كحيل الذهب للرجل، واملكروه اسـتعامله كحـيل 
 . فكلها فيها زكاةاملرأة إذا جاوز قدر العادة بالنسبة ألمثاهلا

 .هذه قاعدة كل ذهب وفضة جتب الزكاة فيهام إال احليل املباح* 



 " مسائل عملية "
 

ن الفضة تستعمله للزينـة وزنـه كيلـو  امرأة عندها حيل م-١
    غرام فهل عليها زكاة؟

 امرأة عندها حيل تدخره لالقتناء فهل عليها زكاة؟ -٢
 غـم ٢٠٠ رجل عنده قالدة وسوار مـن الـذهب وزهنـام -٣

 فكيف يزكيهام؟
 تستعمله وهو زائـد ا كيلوات من الذهب حلي٥ امرأة هلا -٤

 ل عليها زكاة وكم هي؟عن قدر مثيالهتا يف بلدها وزماهنا فه
فهل عليه زكـاة علـام أن سـعر غـرام $ ٣٠٠ رجل عنده -٥

 ؟$١٦الذهب هو 
............................................................ 

 . ليس عليها زكاة يف احليل املباح-١
 . نعم ما دامت تقصد به االكتناز واالدخار ال االستعامل فعليها زكاته-٢
 .يمتها يف السوق عند إخراج الزكاة ثم خيرج ربع عرش القيمة  ينظر ق-٣
 .  نعم عليها زكاة لوجود اإلرساف فتسأل عن قيمته يوم إخراج الزكاة وتدفع ربع العرش من القيمة-٤
 .فام يملكه أقل من النصاب فليس عليه زكاة$ ١٣٦٠= ٨٥×١٦ -٥
 



 شخص يملك نصابا من الدوالر ثم اشـرتى بجـزء منـه -٦
 ة لبيته فقل النصاب فهل عليه زكاة؟سلع

 غـم مـن الفـضة ٥٩ غم من الذهب و٨١ شخص عنده -٧
 فكم زكاته؟

  فكم زكاته؟١٢ غم من الذهب عيار ٩٠ شخص عنده -٨
  غم من الذهب اخلالص فكم زكاته؟٨٦ شخص عنده -٩

لـيس لالسـتعامل بـل بقـصد ّ رجل ادخر حليا للنـساء -١٠
 غـم مـن الـذهب ٨٠وزنه ان اكتنازه واالنتفاع من قيمته وك

  فكم هي زكاته؟ $٥٠٠٠ويساوي 
 
 

........................................................... 
 .ما دام نقص املال عن النصاب أثناء احلول ليس عليه زكاة -٦
 . ليس عليه زكاة لعدم بلوغ نصاب كل واحد منهام عىل حدة وال يكمل أحدمها باآلخر-٧
 . فيكون أقل من نصاب٤٥ نصفها فقط هو الذهب أي ١٢ مثقاال عيار ٩٠ليه زكاة ألن  ليس ع-٨
 . غم فيدفعه ذهبا أو قيمته نقدا من العمالت املتداولة٢.١٥= ٤٠÷٨٦ -٩

 . غم وهو أقل النصاب ٨٥ ليس عليه زكاة لعدم بلوغ وزن ما معه -١٠



  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب زكاة النبات "
 

 :النبات يتضمن أمرين 
 .وهو ما ينبت عىل غري ساق كاحلنطة والذرة والرزالزرع  -١
 .وهو ما ينبت عىل ساق كالنخل والعنب والرمان الشجر -٢

فتجب الزكاة يف احلب وهو نتاج الزرع، ويف الثمر وهو نتـاج 
 .الشجر

 ثمر جتب فيه الزكاة وإنـام جتـب  كلولكن ليس كل حب وال
 .فيام كان قوتا يعتمد جسم اإلنسان عليه يف احلياة
 :والطعام الذي يأكله اإلنسان يكون عىل أنواع

 .تا كالرز واحلنطةّفقد يأكل تقو
ما وهو ما يـضاف إىل الطعـام لتحـسني طعمـه ّوقد يأكل تأد

 .ويغمس به اليشء كمرق الطامطة واخلل والزيت
 . تنعام كأكل التفاح واملوز واجلوزأكلوقد ي



وقد يأكل تداويا كأكل احلبة الـسوداء وغريهـا مـن احلبـوب 
 .واألعشاب

 فام هو الطعام الذي جتب فيه الزكاة؟
 .النوع األول وهو ما كان قوتا: اجلواب

ثم أحيانا تصيب النـاس جماعـة أو قلـة مطـر فيـضطر إىل أن 
يـار وسـعة الـرزق يتقوت عىل ما ليس يقتاتـه يف حالـة االخت

كحب احلنظل وهو نبات ينبت يف الصحراء قد يأخذه بعـض 
األعــراب بــسبب شــدة اجلــوع فيخبزونــه ويعيــشون عليــه           

 .كاحللبةأو 
  زكاة فام هو الضابط؟حللبةومع هذا ليس يف حب احلنظل أو ا

 .ما كان قوتا يف حالة االختيار ال يف حالة الرضورة: اجلواب
 الزكـاة مـن النبـات ؟ هب فيـا هو ضابط ما جتفإذا قيل لك م

 .فقل ما كان قوتا اختيارا
 .والذي يقتات عليه من الثامر التمر والزبيب فقط



والذي يقتات عليه مـن احلبـوب متعـدد كاحلنطـة والـشعري 
 . وغريهاوالذرة والرز والعدس واحلمص واملاش

 .ثم إن غالب قوت اإلنسان اليوم هو اخلبز والرز
خذ من احلنطة أو الشعري غالبا ، فيتحصل أن غالـب واخلبز يت

 .قوت اإلنسان اليوم هو احلنطة والشعري والرز
ومع هـذا جتـب الزكـاة يف الـذرة والعـدس واحلمـص؛ ألن 
املقصود بام يقتات هو صالحيته لالقتيات فالعدس مثال ممكن 
أن يقتات عليه اإلنسان بال رضورة والنـاس يقتاتونـه أحيانـا 

راد بالقوت يف حالة االختيار ما يشمل احلاصل يف فظهر أن امل
 .كالعدسأغلب األوقات كاحلنطة واحلاصل يف بعضها 

وتــشرتك الــثامر مــن متــر وزبيــب وحــب كحنطــة بإمكانيــة 
ادخارها لفرتات طويلة واالستفادة منهـا يف أوقـات احلاجـة 
وهذا ما جعل الرشع يعلق وجوب الزكاة عليها فليفهم هـذا 

 .األمر
 



امر واحلبوب ال يـشرتط يف وجـوب زكاهتـا سـوى رشط والث
 . أوسق ال قرش عليهاة وهو مخس النصابواحد وهو

 أوسـق إال ٥فإذا حصد الفالح احلنطة مثال فوجد أن الصايف 
 .ربع فال زكاة عليه لعدم اكتامل النصاب

ْواألوسق مجع وسق وهو مقدار يبلغ   . كغم ١٢٢.٤َ
 .كجم ٦١٢=٥×١٢٢.٤=فالنصاب
 .ملقدار هو الذي جتب فيه الزكاةفهذا ا

 أوسق تؤخذ من الثامر بعد جفافهـا أي ال نعطـي ٥وهذه الـ 
الزكاة من الرطب أو العنب بـل ننتظـر إىل أن جيـف الرطـب 
فيصري مترا ، وإىل أن يتزبـب العنـب فيـصري زبيبـا وحينـذاك 

 . أوسق٥نخرج الزكاة ونحسب 
و العنـب ويستثنى حالة واحدة وهي إذا كان بعض الرطـب أ

كامل نضجه يتوقـف عنـد الرطـب أن ال يصري مترا وزبيبا أي 
والعنب وبعد ذلك يفسد أو يصري رديئـا، ففـي هـذه احلالـة 



 صريورهتام متـرا نخرج الرطب والعنب للرضورة ولكن نقدر
 .وعنبا

بمعنى أن أهل اخلربة يف الـزروع يقـدرون املقـدار الـذي لـو 
 الذي لـو وصـل إليـه وصل اليه الرطب وصار مترا، واملقدار

 .العنب وصار زبيبا
 أوسق من العنب الذي ال جيف فهذا إن ٦لو كان عندنا :مثال

 أوسـق فتجـب فيـه ٥قدر أهل اخلربة أنه إذا جف يـصل إىل 
   أوسق فـال زكـاة فيـه٥الزكاة وإن قدروا أنه إذا جف مل يبلغ 
 .وال خيفى أنه عند اجلفاف ينقص وزنه

 احلـصاد والتـصفية مـن وسـخ وبالنسبة للحبوب تؤخذ بعد
 أوسق وجبت ٥الزرع والقرش وحينذاك ننظر إن بلغ الصايف 

 . أوسق فال زكاة فيه٥الزكاة، وإن مل يبلغ الصايف 
وهنا مسألة وهي أن هناك بعض احلبوب يدخر وخيزن بقرشه 

 كالرز فهذا كيف نحسب النصاب فيه؟
 .ل التقديرالمن خ: واجلواب



ّالناس أن يقرشوا احلب بل نوجـب  ال نوجب عىل نابمعنى أن
عليهم التقدير فنقول هذا املقدار الذي فيه قرش لو فرضنا أنـه 

 أوسـق فـأكثر وجبـت الزكـاة ٥بال قرش فكم يبلغ؟ فإن قيل 
 بعض العلـامء بــ ه أوسق فال زكاة، وقدر٥وإن قيل أقل من 

 أوسق من الرز بقرشه فإن ١٠ أوسق فقالوا لو كان عندنا ١٠
 أوسق فتجب الزكاة ، وهذا األمر تغليبي وليس ٥الصايف هو 

 أوسق بالقرش ٨ فلو قدر  أوسق٥وجود حتديديا؛ فاملدار عىل 
 . أوسق بال قرش وجبت الزكاة وإال مل جتب٥فيها 

 :تانوهنا مسأل
 ل الزروع والثامر يف النصاب؟ّهل تكم: املسألة األوىل
 .ل األنواع وتكمل األصنافّال تكم :اجلواب
مثل الرز واحلنطة والتمر والزبيـب والـذرة، فهـذه ال فالنوع 

 ٤ أوسق مـن الـرز و٤يكمل بعضها ببعض ؛ فلو كان عندنا 
 .أوسق من احلنطة مل يكمل أحدمها باآلخر فال زكاة حينئذ



وأما األصناف فهي أقسام النوع الواحد مثل الرز األمريكـي 
يف والرز التايلندي والرز العنرب، فهذه يكمل بعـضها بـبعض 

 .بلوغ النصاب
 مجعـه وجـد أن ّبستانا فيه متر فلـاملو كان عند شخص : مثال

 ٤ أوسـق والزهـدي ٤ أوسـق والربحـي ٤اخلستاوي يبلـغ 
 وسقا فنخـرج ١٢أوسق فهنا جتب عليه الزكاة ويكون عنده 

 .منه الزكاة
فاخلالصة هي أن األنواع املختلفة ال يضم بعـضها إىل بعـض 

النوع الواحد يكمل بعضها إىل يف تكميل النصاب، وأصناف 
 .بعض يف تكميل النصاب

يضم حصاد العام بعـضه إىل بعـض وال يـضم : املسألة الثانية
 .حصاد العام إىل حصاد عام آخر

بمعنى لو زرع شـخص الـذرة مـثال يف الربيـع وزرع وجبـة 
 أوسـق ٤أخرى يف الصيف وحصد الوجبـة األوىل فوجـدها 



 أوسق فهنا ٤شهر فوجدها وحصد الوجبة الثانية بعد بضعة أ
 هل يضم الثاين إىل األول وجتب فيه الزكاة؟

أقـل مـن اجلواب نعم ما دام بني حصاد األول وحصاد الثاين 
 .سنة قمرية وإن اختلفت الفصول

 أنواع الو كان عند شخص مزرعة كبرية من العنب فيه: مثال
كثرية من العنب بعضها ينبت قبل بعض وكل نوع عىل حـدة 

  أوسق فهل جتب عليه الزكاة؟٥ ال يبلغ
يف عام واحـد فلـو تزبـب حصل نعم مادام طلعهام : اجلواب

بعض األنواع وتزبب النوع الثـاين بعـد شـهر والثالـث بعـد 
شهرين فيجب ضم الثالث والثـاين إىل األول لوقـوع الطلـع 

 . وظهور الثامر يف عام واحد
اد ن من نخـل األول يف بغـدالو كان عند شخص بستان: مثال

ع نضج ِّ ومعلوم أن شدة احلر هو الذي يرسواآلخر يف البرصة
 ٤ أوسق ، وبعد شهر صار متر بغداد ٤الثامر فصار متر البرصة 

 . أوسق لوقوع الطلع يف عام واحد٨فتجب الزكاة يف أوسق 



 يـشرتط أن يكـون املـال يف مكـان ومن هذا املثال نعلم أنه ال
ه داخل يف ملكـه فلـو واحد كي جتب عليه الزكاة بل يكفي أن

ملك شخص نصابا من املال متوزعا بني بغداد وسويرسا مثال 
 .وجبت الزكاة

أما إذا كان احلب والثمر قد فصل بينهام عام أو أكثـر مل يـضم 
 .الثاين إىل األول

 أوسق ثم طلع ٤ وبلغ ١٤٢٩طلع متر شخص يف عام : مثال 
زكاة  وسق فال يضم وال ٤.٥ وبلغ ١٤٣٠مرة أخرى يف عام 

 .الختالف طلعهام يف عامني خمتلفني
ّقد مر معنا يف زكاة احليوان واملعـدن وهو أنه  : تنبيه مهمهنا و

والتجارة أن احلول رشط فيها، أما النبـات فـال يـشرتط فيـه 
احلول بل العربة باحلصاد ولذا لو زرع شخص ذرة يف الربيـع 

 أوسق وجبت الزكاة ، ثـم يف اخلريـف ٥ثم حصدها فبلغت 
 أوسـق وجبـت ٥ن نفس العام زرع ذرة مرة أخرى فبلغت م



الزكاة مرة أخرى ما دام بني حصاد األول والثاين أقل من سنة 
 .كاملة

خر إذا ادخـر ألعـوام مل جتـب ّونستفيد أيضا أن القـوت املـد
 . هو احلال يف بقية أموال الزكاةخالفا ملاالزكاة كل عام 

كاهـا  وسـق فز١٠٠حـصد شـخص احلنطـة فبلغـت : مثال
وأدخر البقية يأكل منها هو وعشريته كل عـام فهـذا إذا جـاء 
ّالعام الثاين أو الثالث ال نقول لـه تعـال زك مـرة أخـرى ألن 
العربة بحصول الزرع واحلصاد املتكـرر ال بوجـود النـصاب 

 . عاما٢٠املدخر ولو بقي 
 رأسـا مـن ٥٠ مثقاال مـن الـذهب و٥٠شخص عنده : مثال

األول أخرج من الذهب ربع العـرش أي الغنم فإذا مر احلول 
مثقال وربع، ومن الغنم شاة، فإذا جاء العام الثاين واملال عىل 

 .حاله أخرج منه الزكاة، وكذا العام الثالث وما بعده
فاتضح أنه يف األنعـام والـذهب والفـضة واألوراق النقديـة 
وأموال التجارة الزكاة تتكرر كل عام مادام النصاب موجودا 



 النبات فالزكاة ال تتكرر كل عام ولو وجد النصاب ما وأما يف
 .دام ال يوجد زرع وحصاد جديد

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف الواجب إخراجه "
 

 أوسق، ولكـن ٥قلنا إن نصاب التمر والزبيب واحلبوب هو 
ّمل نبني املقدار الذي جيب إخراجه منه، وهذا ما نريد بيانه اآلن 

 :فنقول
 العرش، أو نـصف العـرش بـاختالف فام زاد أوسق ٥جيب يف 

 .طريقة السقي
فإذا كان يسقى الزرع باملطر أو بعني فـوارة تـسقي الـزرع أو 
ّبالسيح كأن يكون يف النهر سد حيرص املاء فريتفع ويسيل عىل 

 ألنـه ال العرش ففي هذه احلالة جيب إخراج البساتني واحلقول
 .الذي جيبتوجد كلفة ومؤنة يف السقي فيزيد املقدار 

وإذا كان يسقى بالـدوالب والنـاعور أو ببكـرة البئـر سـواء 
حيوان أو إنـسان أو قـوة املـاء، أو كـان تدور بواسطة  تكان

املــاطورات واملــضخات احلديثــة أو كــان املكــائن ويــسقى ب
 نـصف العـرشففـي هـذه احلالـة جيـب للـسقي يشرتي املاء 



ب جيـذي حلصول الكلفة واملؤنة يف الـسقي فيقـل املقـدار الـ
 .إخراجه
 ١٠٠٠شخص زرع حنطة تسقى باملطر وبلغ احلـصاد : مثال

 .١٠كيلو فيجب العرش أي نقسم املقدار عىل 
 .كغم١٠٠=١٠÷١٠٠٠= الزكاة
شخص زرع حنطة تسقى باملـاطور الـذي يعمـل عـىل : مثال

 كيلـو فيجـب نـصف العـرش أي ١٠٠٠الكاز وبلغ احلصاد 
 .٢٠نقسم املقدار عىل 

 .كغم٥٠=٢٠÷١٠٠٠=الزكاة
 إذا سقي الزرع بالطريقتني فكم جيب؟: وهنا مسألة
إن سقي الزرع بالطريقتني بالنـصف فيجـب ثالثـة : اجلواب

 فيحسب له حـسابه بحـسب  وإن اختلفت املدةالعرش،أرباع 
 .مدة عيش الزرع والثمر وبقائهام



 ٣شخص له مزرعة مـن احلنطـة بلـغ احلـصاد خـالل : مثال
 أشـهر ٣ أشـهر بـاملطر و٣كغم وكان قد سـقي ٢٠٠٠أشهر 

 بالدوالب فكم زكاته؟
بام أنه سقي بالنصف بطـريقتني فيجـب يف حـصاده : اجلواب
 .ربع العرش+  أرباع، أي نصف العرشثالثة
 ).نصف العرش(١٠٠=٢٠÷٢٠٠٠
 ).ربع العرش(٥٠=٤٠÷٢٠٠٠
 .، هذا هو املقدار الواجب إخراجه١٥٠=٥٠+١٠٠=الزكاة
 أشهر ٦ل ال حصادها خشخص له مزرعة من الرز بلغ: مثال
يومــا وباملــاطور ٩٩كغـم وكانــت قــد ســقيت بــاملطر١٢٠٠
 يوما فكم زكاته؟٨١

كـل ّفنستخرج املعـدل، ثـم نـرضبه يف هنا نحسب : اجلواب
 .مدة

 
 



 .وطريقة استخراج املعدل بتقسيم املحصول عىل املدة
 .كغم١٢٠٠=املحصول
 .يوما١٨٠=٨١+٩٩=املدة

بمعــدل إلنتــاج ن اأكغــم، أي ٦.٦=١٨٠÷١٢٠٠=املعــدل
 . كجم كل يوم٦.٦

 .ثم نرضب املعدل يف مدة كل سقي خيرج الواجب
 .كغم٦٥٣.٤=٦.٦×٩٩

 :وجيب عرشه ألنه سقي باملطر أي 
 .كغم٦٥.٣٤=١٠÷٦٥٣.٤
٥٣٤.٦=٦.٦×٨١. 

 :بغري مؤنة أيوجيب نصف عرشه ألنه سقي 
  . كجم ٢٦.٧٣=٢٠÷٥٣٤.٣٤
 . تقريباكغم٩٢.٠٧= ٢٦.٣٧+٦٥.٣٤=الزكاة

 
 



 الـزرع أو الثمـر قـد سـقيا معـا  أنـه يف حالـة كـونفتلخص
 :فنحتاج إىلبطريقتني خمتلفتني ومل يستويا يف املقدار 

   .املدة كاملة عىل  املحصولتقسيم استخراج املعدل ب-١
 .كل مدة عىل حدة×نرضب املعدل -٢
 .١٠ نقسم الناتج من السقي بال مؤنة عىل -٣
 .٢٠ نقسم الناتج من السقي بمؤنة عىل -٤
 . نجمع الناجتني فيخرج مقدار الزكاة-٥

يومـا ٦٨زرع شـخص متـرا واسـتمر الـسقي بالـسيح : مثال
 كغم فكم زكاته؟٤٠٠٠ وبلغ التمر يوما١٤٢وبالناعور
 .كغم٤٠٠٠=املحصول
 .٢١٠=١٤٢+٦٨=املدة
    .١٩.٠٤=٢١٠÷٤٠٠٠= املعدل-١
١٢٩٤.٧٢=٦٨×١٩.٠٤ -٢. 

       ٢٧٠٣.٦٨=١٤٢×١٩.٠٤. 
 



١٢٩.٤٧٢=١٠÷١٢٩٤.٧٢ -٣ 
 ١٣٥.١٨٤=٢٠÷٢٧٠٣.٦٨. 

 . تقريباكغم٢٦٤.٦٥٦=١٣٥.١٨٤+١٢٩.٤٧٢=الزكاة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب"
  

جتب الزكاة فيام يقتاته بنو آدم اختيارا وهـو مـن الـثامر التمـر 
 .والزبيب ومن الزرع احلبوب كاحلنطة

 أوسق ال قرش عليها، وما كـان ٥ويشرتط فيها النصاب وهو 
 . فيعترب جترده منه تقديرايدخر بقرشه

قــدر وال خيــرج الرطــب وال العنــب إال إذا كانــا ال جيفــان في
 . جتب أوسق وجبت الزكاة وإال فال٥اجلفاف فإن بلغ 

وال يضم نوع إىل آخر كتمر مع زبيب، وتـضم األصـناف إىل 
 .كربحي إىل زهديبعضها 

ويضم حصاد العام الواحد بعضه إىل بعـض يف النـصاب وال 
 .اد العامنييضم حص

وجيب فيام سقت السامء أو السيح العرش، وفيام سقي بدوالب 
 .وماطور نصف العرش

 . بالطريقتني بالتساوي فيجب ثالثة أرباع العرشسقي فإن 



 فوجب أن حيسب لكل حسابه وذلـك وإن مل يكونا بالتساوي
 :يتم بخمس خطوات هي

    .  استخراج املعدل بتقسيم املحصول عىل كامل املدة-١
 . رضب املعدل يف كل مدة عىل حدة-٢
 .١٠  قسمة الناتج من السقي بال مؤنة عىل -٣
 .٢٠ قسمة الناتج من السقي بمؤنة عىل -٤
 .نجمع ناتج القسمتني فيخرج مقدار الزكاة -٥
  
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 

 زكاة النبات
 

                                          الواجب فيها           ا              رشوطه
                            

  

 حيسب لكل حسابه      ثالثة أرباع  العرش       نصف العرش                          النصاب           القوت             
 )هبام بال تساو(  ) هبام معا بالتساوي  (  ) بمؤنة(    )  بال مؤنة (                                                                                   

  بقرش      بال قرش                حبوب            ثامر       
 )تقريبا  أوسق١٠   ()    أوسق٥(                                      

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
ونصاب الزروع والثامر مخسة أوسـق وهـي ألـف وسـتامئة ( 

 إن سـقيت بـامء * وفيهـا* بالعراقي وفيام زاد بحسابه*رطل
 * العـرش وإن سـقيت بـدوالب أو نـضح*السامء أو السيح
 ).نصف العرش

 
 

........................................................... 
 .كغم٦١٢=١٦٠٠×٣٨٢.٥=أوسق ٥، فتكون ٣٨٢.٥= الرطل العراقي * 
 أوسـق ، فكـام أن يف ٥ّ يقدر باعتبار حسابه من الــ  أوسق٥ عىل ذي زادر الاقد أي ويف امل*

 .اخلمسة أوسق زكاة فكذلك فيام زاد عليها ولو قليال فال يوجد عفو
 . أي يف الزروع والثامر*
كامء العني أو أن يصعد مستوى النهـر فيـسقي الـزرع أو أن  األرضهو املاء اجلاري عىل * 

   .وجه األرضيوجد سد حيرص املاء فيصعد عىل 

     .ثم ينقل إىل الزرع والثمرأو البئر عىل احليوان من النهر املاء هو أن حيمل * 
  

  



 " مسائل عملية "
 

 رعة للطامطم فهل عليه زكاة؟شخص عنده مز -١
  شخص عنده مزرعة للبطيخ فهل عليه زكاة؟-٢
    شخص عنده مزرعة للبطاطا فهل عليه زكاة ؟-٣
  أوسق فكم زكاته؟٤ شخص زرع حنطة وبلغ حصاده -٤
 أوسـق ومـن ٤ شخص زرع عنبا وكان فيها من األسـود -٥

  أوسق فهل عليه زكاة ؟٣األبيض 
ر وعنب وبلغ املحـصول مـن  شخص عنده أرض فيها مت-٦

  كغم فكم زكاته؟٨٠٠ كعم ومن العنب ٥٠٠التمر 
............................................................ 

 .جارةت ال زكاة عليه إال اختذت لل-١
 .جارةت ال زكاة عليه إال اختذت لل-٢
 .جارةت ال زكاة عليه إال اختذت لل-٣
 .غ النصاب ال زكاة عليه لعدم بلو-٤
 .نعم عليه زكاة لوجوب ضم أصناف النوع الواحد يف تكميل النصاب -٥
كغـم إن سـقي بـال ٨٠ متره ليس فيه زكاة لعدم بلوغ النصاب، وعنبه فيه زكاة فيخرج منه العـرش أي -٦

كغم إن سقي بمؤنة وخيرج الزبيب ال العنب إال إذا كـان مـن النـوع الـذي     ٤٠مؤنة، أو نصف العرش أي 
 . جيفال



 ٤ أشـهر وبلـغ ٤ شخص زرع ذرة فحـصد زرعـه بعـد -٧
 أوسـق ٣ أشهر  وبلغت ٣أوسق ثم حصد وجبة أخرى بعد 

 أوسـق فهـل ٣ أشـهر وبلغـت ٤ثم حصد وجبة أخرى بعد 
 عليه زكاة؟

كغم فزكاها ثم ٥٠٠٠ شخص زرع حنطة فبلغ حصادها -٨
 كغم فهل عليه زكاة؟٤٠٠٠جاء العام املقبل وقد بقي عنده 

كغم وكان يـسقي ٩٠٠خص زرع شعريا فبلغ حصاده ش -٩
 الزرع بالسيح فكم زكاته؟

كغـم وكـان ١٢٠٠ شخص زرع عدسا وبلـغ حـصاده -١٠
 يسقى باملكائن فكم زكاته؟

 
............................................................ 

     .ضها بعضا نعم عليه زكاة ألن بني احلصاد واآلخر أقل من عام كامل فيكمل بع-٧
 . ليس عليه زكاة-٨
 .كغم٩٠=١٠÷٩٠٠=  زكاته-٩

 .كغم٦٠=٢٠÷١٢٠٠= زكاته-١٠
 



 ٣كغم ويسقى ١٦٨٠ زرع شخص محصا وبلغ احلصاد -١١
  أشهر باملاطور فكم زكاته ؟٣أشهر بالسيح و

كغـم وكـان ١٠٠٠زرع شخص الباقالء وبلغ حصاده  -١٢
 زكاته؟يسقى شهرين باملطر وثالثة أشهر باملاكنة فكم 

 
 

............................................................ 
 .مكغ١٢٦=٤٢+٨٤ ،٤٢=٤٠÷١٦٨٠ ،٨٤=٢٠÷١٦٨٠ =زكاته -١١

 :املعلومات -١٢ 
 .كغم١٠٠٠=املحصول

 .يوما١٥٠=أشهر٣+شهران=املدة
 .كغم يف كل يوم٦.٦=١٥٠÷١٠٠٠=املعدل
 .كغم٣٩٦=٦٠× ٦.٦
 .كغم٥٩٤=٩٠×٦.٦
٣٩.٦=١٠÷٣٩٦. 
٢٩.٧=٢٠÷٥٩٤. 
 . تقريباكغم٦٩.٣=٢٩.٧+٣٩.٦=زكاته
رقـام ها تقريب ألننـا كنـا هنمـل األاستخدم اآللة احلاسبة حتى حتصل عىل نتيجة حمددة متاما ليس في: تنبيه

  .الطويلة احلاصلة من قسمة املحصول عىل املدة الستخراج املعدل
                       



  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب زكاة التجارة  "
 

 .ربحهي أن تشرتي شيئا ثم تعرضه للبيع بقصد ال: التجارة
وهذا اليشء يسمى مال جتـارة وعـرض التجـارة أي بـضاعة 

  .وسلعة
 وهنا يأيت سوآل كيف يصري اليشء مال جتارة ؟

 :ر رشطنيّبتوف: اجلواب
          .عاوضةء بم اليشَملكُأن ي -١
َأن ينوى فيه التجارة حال التملك -٢ ُ. 

 :ولتوضيح ذلك نقول
ح منـه ّالتجارة حتصل بيشء يملكه التاجر، لكي يبيعـه ويـرتب

، وهذا اليشء اململوك إمـا وال يصح أن يبيع أحد ما ال يملكه
، ونقـصد أن يملكه بمعاوضة، وإما أن ال يملكـه بمعاوضـة

ء بمقابل يشء آخر يـستلمه املالـك باملعاوضة أن يملك اليش
األول كالرشاء فأنت تدفع نقودا مقابل السلعة التـي تـشرتهيا 



وأما غري املعاوضة فمثل اإلرث أي يملـك اإلنـسان الـسلعة 
، فهذا معنى الـرشط األول وهـو من خالل موت أحد أقاربه

 .أن يملك بمعاوضة
ز  أمـر رضوري لتمييـي نية التجـارة عنـد التملـك ، فهـوأما

عروض التجارة عن عروض القنية ، فإذا اشرتى إنـسان بيتـا 
        لغرض أن يسكن فيـه فهـذا مـال قنيـة أي اقتنـاء واسـتعامل 

، وإذا اشرتى بيتـا لغـرض أن  فال زكاة فيهال مال جتارة وربح
 . فهذا مال جتارة فيه زكاةيبيعه ويرتبح منه

 مـال قنيـة وإذا اشرتى سيارة بقصد ركوهبا والتنقل فيها فهذا
ال زكاة فيه، وإن اشرتاها بنية البيع والرشاء والربح فهي مـال 

 .جتارة فيه زكاة
 :هذا هو بيان خمترص حول مال التجارة، ولبيان أوسع نقول

اململوك بمعاوضـة يـصري للتجـارة إن قـصد وقـت الـرشاء 
 .جرة فيهاتامل



اشرتى شخص أجهزة كهربائيـة بقـصد التجـارة فيهـا : مثال
من أيـن  نالرشاء، ولك األجهزة للتجارة من وقت فهنا تصري

 نبدأ نحسب احلول؟
تبلغ التي اشرتيت هبا السلعة ت النقود  ننظر إن كان:واجلواب

فيحسب احلول من وقت ملك النقود، وإن كانت أقـل نصابا 
 .الرشاءمن النصاب فنحسب احلول من حني 

$ ٥٠٠٠ بمبلـغ قـدره للتجارةشخص اشرتى أقمشة : مثال
 ى يبدأ احلول؟فمت

فإذا فرضنا أنه يملكهـا $ ٥٠٠٠من وقت متلك الـ : اجلواب
 ٤ أشهر من رشاء األقمشة فيكون احلول قد مـر عليـه ٤قبل 

 . أشهر يكتمل احلول٨أشهر وبعد 
اشرتى هبا مـواد غذائيـة بقـصد $ ٧٠٠ شخص يملك :مثال

 التجارة فمتى يبدأ احلول؟
اب الـذهب فنحـسب بام أن املبلغ قليل أقل من نص: اجلواب

تـاريخ إىل احلول من وقت رشائه للمـواد الغذائيـة أي ننظـر 



إنـام مل نحـسب والرشاء وبعد سنة يكون قد مر حول كامـل، 
ألن املبلـغ كـان أقـل مـن $ ٧٠٠احلول من حـني ملـك الــ 

 .النصاب
 الــسلعة بمعاوضــة وقــصد حــال املعاوضــة َهــذا إذا ملــك

 .التجارة
 حــال قــصدلكنــه مل يكــن ي الــسلعة بمعاوضــة وَفــإذا ملــك

 املعاوضة التجارة فام هو احلكم؟
 . ال زكاة فيه: اجلواب

اشرتى شخص أقمـشة لبيتـه وعائلتـه ويوزعهـا عـىل : مثال
ّأقاربه وأصدقائه فهنا ال زكاة عليه؛ ألن وإن متلـك األقمـشة 

فـال زكـاة بـل القنيـة بمعاوضة إال أنه مل يقصد فيها التجـارة 
 .عليه

بغري معاوضة كاإلرث فـال يـصري للتجـارة وإذا ملك اليشء 
 .بنية التجارة فقط



 مىض عىل جتارته هبـا شخص عنده حمل لبيع املوبايالت: لمثا
  أشهر ثم مات فرتك ألوالده هذا املحل فامذا حكمه؟٩

ينقطع احلول بمـوت الرجـل، ثـم إذا نـوى الورثـة : اجلواب
مر املحـل  هبـا التجـارة أي يـست نوواالقنية فال زكاة فيه، وإذا

  .النيةمجرد ببيع املوبايالت فال تصري للتجارة ب
ّال يصري الـيشء للتجـارة إال إذا متلكـه بمعاوضـة : فالقاعدة 

 .ونوى مع املعاوضة التجارة
 .نية التجارة+املعاوضة= مال التجارة 

إذا اشرتى العروض بنية التجارة ثـم مل يبـدأ التجـارة : مسألة
ب احلول من حني الرشاء أو من بالفعل إال بعد مدة فهل حيس
 حني املبارشة بالبيع والرشاء؟

 يبلغ نـصابا العروضإذا كان املبلغ الذي اشرتى به : اجلواب
فيبدأ احلول مـن حـني ملـك النـصاب ، وإذا كـان أقـل مـن 
النصاب فيبدأ من حني الرشاء ال من حـني املبـارشة بالعمـل 



فـتح فلو اشرتى عرضا بأقل من النـصاب ثـم بعـد شـهرين 
 .املحل وبدأ بالعمل فيحسب احلول من حني الرشاء

فهذا بيان ما تصري به األشياء عروض التجـارة فـإذا صـارت 
 :عروض جتارة مل جتب الزكاة فيها إال برشطني

 .كه لعروض التجارةّ احلول أي متيض سنة كاملة عىل متل-١
 . النصاب-٢

 ويكون تقدير بلوغ النصاب عنـد آخـر احلـول بالنقـد الـذي
 .اشرتيت به 

 دينـارا ذهبيـا يف ١٩اشرتى شخص أقمشة للتجارة بـ : مثال
وهو  من حمرم، فهذا إذا جاء اليوم الذي جتب فيه الزكاة ٣يوم 
ّ من حمرم قوم األقمشة التي عنده أي نظر إىل قيمة بيعهـا ال ٣

قيمة رشائها فإن بلغ النصاب زكاه فـأخرج ربـع العـرش منـه 
 .زكاة وإن مل يبلغ النصاب فال 

 
 



 :وهنا أمور ينبغي مراعاهتا يف التقويم 
 يكـون يف -أي معرفة قيمة الـسلع التـي عنـده- التقويم -١

آخر احلول أي عند متام احلول ووجوب الزكـاة حينئـذ، فـال 
نقوم قبل هناية احلول بيوم أو يومني وال بعده بيـوم أو يـومني 

وقـد ألنه قد ختتلف األسعار فقـد ترتفـع قيمتهـا يف الـسوق 
تـنخفض أي أننـا ننظـر إىل قيمـة البـضاعة يف اللحظـة التـي 
وجبت عندها الزكاة، فإن بلغت النصاب وجبت الزكـاة وإن 

 .مل تبلغ النصاب مل جتب الزكاة
ال هيمنا رأس املال الذي اشرتيت به البـضاعة بـل هيمنـا  -٢

آخر احلول كم تبلغ البضاعة إن بلغت نصابا زكى وإن مل تبلغ 
 .فال زكاة

 من صفر اشرتى بـضاعة مـن اخلـشب املعـد ٥يف يوم : مثال
 درمها من الفضة أي أقل من النصاب ثـم قبـل ١٥٠للبيع بـ 

 درمهـا فـضية فهـل ٢٠٠هناية العام بيوم صار سعر اخلـشب 
 جتب عليه الزكاة؟



 . للنصاب عند هناية احلولاالعتبارنعم ألن : اجلواب
شب املعـد  من صفر اشرتى بـضاعة مـن اخلـ٥يف يوم : مثال

 درمها من الفضة أي بنصاب ثم قبل هناية العام ٢٠٠للبيع بـ 
 درمهـا فـضية أي نـزل عـن ١٥٠بيوم صـار سـعر اخلـشب 

   النصاب فهل جتب عليه الزكاة؟ 
 .ال جتب لعدم بلوغ النصاب آخر احلول: اجلواب 
 التقويم حيصل بشهادة مسلمني عدلني يعرفـان األسـعار -٣

 .مةألهنام سيشهدان بالقي
 يكون تقويم البضاعة بسعر السوق أي بكم تساوي هـذه -٤

 .البضاعة يف السوق اآلن ال بكم اشرتيت به
شخص عنده صيدلية لبيع األدوية فهذا يف هناية احلول : مثال

جيرد البضاعة عدالن فينظـران قيمـة األدويـة التـي عنـده يف 
 فيخـرج ربـع ٤٠السوق ويـسجالن الـرقم ثـم يقـسم عـىل 

 .العرش



 ننظر يف التقويم إىل السعر الذي اشرتيت به البضاعة حتى فال
ولو كان يملك التاجر وصوالت بذلك ألن النظر إىل القيمـة 

 .عند وجوب الزكاة أي عند متام احلول
كـل مـا أعـد للبيـع ال ل يكون تقويم البـضاعة وجردهـا -٥

األصول الثابتة كأدوات العمل وأثاث املحل فهذه ال تـدخل 
 .يف التقويم

 واألنابيـب التـي شخص عنده حمل لبيع الصالنـصات: مثال
 ّتربط بينها فهذا كيف تقوم بضاعته؟

نحسب الصالنصات التي عنده واألنابيب والرباغي : اجلواب
ــدة  ــاس، وال نحــسب ي ــا يبيعــه للن والالســتيكات وكــل م
األوكسجني وال األنبوبة وال مفـك الرباغـي وأدوات الـشد 

 .نده كالكرايسوالفتح وال األثاث الذي ع
يكون تقويم العروض بالنقد الذي اشرتيت به البـضاعة  -٦

فإن اشرتيت بالذهب قومت بالذهب وإن اشـرتيت بالفـضة 



قومت بالفضة وإن اشرتيت بالدوالر قومـت بالـدوالر وإن 
     . وهكذاراشرتيت بالدينار قومت بالدينا

فلو أن شخصا اشرتي البضاعة بالدينار الـذهبي ثـم يف آخـر 
احلول إذا قوم البضاعة بالذهب مل تبلغ النصاب، وإذا قومت 

 بالفضة بلغت النصاب فبم تقوم؟
 .اجلواب تقوم بالنقد الذي اشرتيت به وهو هنا الذهب

فتحديد نوع العملة هو من أجل ضبط النصاب ألنه قد يبلـغ 
بعملة وال يبلغ بعملة أخرى فنرجع إىل العملة التي اشـرتيت 

 هبا يكون التقويم خر احلـول ومنهـا ختـرج هبا البضاعة فهذه
 .الزكاة

 هل تضم النقود إىل البضاعة يف تكميل النصاب ؟: مسألة 
 .نعم تضم: اجلواب
بــضاعة $ ٨٠٠اشــرتى بـــ $ ٣٠٠٠شــخص عنــده : مثــال

واحتفظ بالبـاقي إىل هنايـة احلـول، فهنـا إذا قومنـا البـضاعة 
 التي عنده ووجدناها أقل من النصاب فإننا نضم معها النقود 



 وبقي عنده من $٩٠٠فإذا فرضنا أن قيمة البضاعة وصل إىل 
نقـسمه عـىل $ ٣١٠٠فيكون مبلغ الزكاة هـو $ ٢٢٠٠املال 
 .$٧٧.٥ فيبلغ ٤٠

 :مسائل يف عروض التجارة
إذا بقيت البضاعة إىل هناية من غري أن تباع فاألمر واضح  -١

 .ّتقوم آخر احلول
بادلة فيـستمر احلـول وال  إذا ببيعت بضاعة ببضاعة أي م-٢

 .ينقطع بتلك املبادلة
 إذا بيعت بعـض البـضاعة بنقـد وبقـي بعـضها فيـستمر -٣

 .احلول أيضا وال ينقطع ببيع البعض
 : إذا بيعت البضاعة كلها بنقد فهنا حالتان-٤
 . أن يكون الثمن أقل من النصاب فحينئذ ينقطع احلول-أ

ول خيـرس كأن يشرتي شخص بضاعة بنصاب ثـم أثنـاء احلـ
 فهنا ينقطـع احلـول وال زكـاة أقل من النصاب نقدابويبيعها 



عليه فإذا رجع واشرتى باملبلغ بضاعة أخرى فيحسب احلول 
 .من حني الرشاء

  أن يكون الثمن نصابا فحينئذ يستمر احلول وال ينقطع -ب
فيـستمر $ ٢٠٠٠٠كأن يشرتي سيارة للتجارة ثم يبيعهـا بــ 

 .تحول العروض إىل نقداحلول األول وال ينقطع ب
 هل تدفع زكاة العروض نقدا أو عروضا؟: مسألة

 كـان التـاجر وتدفع نقودا وال جيزئ دفع القيمة فلـ: اجلواب
بضاعته قامشا فال خيرج الزكاة من القامش بل حيـسب القيمـة 

 كانـت إذاويـدفع بالنقـد الـذي اشـرتى بـه البـضاعة وكـذا 
 فــال جيــزئ دفــع البــضاعة حديــدا أو قطنــا أو مــواد غذائيــة

العروض بل جيب دفع القيمة بخالف بقية أنواع الزكاة فيدفع 
العني وال يدفع القيمة فصاحب الغنم مثال خيـرج مـن غنمـه 
وال يدفع نقودا، وصاحب الثامر خيرج مـن الـثامر وصـاحب 

 .الزروع خيرج من الزروع
  



 " باب زكاة املعدن"
 

ة فإذا استخرج ال جتب الزكاة يف أي معدن إال الذهب والفض
أحد من املناجم ماسا أو كربيتا أو فحام فال جتب الزكـاة فيهـا 

 .إال إذا اختذت للتجارة
وأما الذهب والفضة فتجب الزكاة فـيهام إذا اسـتخرجا مـن 
األرض يف احلال أي بدون انتظار مرور احلول كـام مـر فـيمن 
يملك ذهبا أو فضة عـىل شـكل نقـود أو سـبائك، فهـذا مـا 

 .د الكالم عليهامجعلنا نفر
 استخرج من صحراء ذهبا تربا فهذا ينظفه من شخص: مثال

 غم من الـذهب أو أكثـر أخـرج ٨٥األوساخ ويزنه فإذا بلغ 
منه ربع العرش حاال أي ال ينتظر مرور احلول، وإن كـان أقـل 

 .من النصاب فال زكاة عليه
غـري هذا إذا استخرج الذهب والفضة مـن أرض مباحـة أي 

أو كانت ملكـا لـه، أمـا إذا كاجلبال والصحراء د  ألحمملوكة



 فيكـون امللـك  ألحد ممن الناساستخرجها من أرض مملوكة
 .لصاحب األرض

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "ِّ باب زكاة الركاز"
 

 . يف زمن اجلاهليةانالذهب أو الفضة املدفون: الركاز هو
مثل أن يدفن بعض الكفار قبل جميء الرسول بعض الـذهب 

 .او حيل أو ماعون فهذا يسمى ركازكصندوق أ
 مـن ة فالفرق بني املعدن والركاز أن املعـدن هـو مـادة خامـ

الذهب أو الفضة أما الركاز فهو الذهب أو الفضة املرضوبان 
 .عىل شكل نقود أو حيل أو إناء  أو غري ذلك

وجيب يف الركـاز اخلمـس حـاال أي مـن دون انتظـار مـرور 
لفضة النصاب وهو يف الذهب احلول إن بلغ وزن الذهب أو ا

 .غم٥٩٥غم ويف الفضة ٨٥
هذا إذا كان اليشء املدفون من ركاز أهـل اجلاهليـة ويعـرف 

هتم كاسم أحـد ملـوكهم أو مابأن توجد عليه عالمة من عال
 .كونه قد عثر عليه يف مقربة من مقابرهم كاملقابر الفرعونية



لفاء سم أحد اخلفإن كان عليه عالمة من عالمات اإلسالم كا
أو مل توجد عليه أي عالمـة فـإن عـرف مالكـه أو أحـد مـن 
ورثته وجب متكينه منه ويصري ملكا له ال ملن وجده أمـا إذا مل 

 .يعلم له مالك فإنه يعترب لقطة
كمن جيد واللقطة هي اليشء الذي يلتقط من شارع أو طريق 

ف سنة ثم يتملكـه مـن عثـر عليـه ّفهذا يعرحمفظة فيها نقودا 
 . يظهر له صاحبمادام مل

 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .هي أن تشرتي شيئا ثم تعرضه للبيع بقصد الربح: التجارة
 :وال يصري املال مال جتارة إال برشطني

 . أن يملك بمعاوضة كالرشاء-١
 . أن ينوى فيه التجارة حال التملك -٢

فإذا انتفى الرشط األول كأن ملك املال بإرث، أو انتفـت نيـة 
 .رة كامل القنية فال يصري عروض جتارة وال زكاة فيهالتجا

 :ويشرتط يف مال التجارة رشطان 
 . احلول-١
 . النصاب-٢

 .فأما احلول فهو مرور سنة قمرية عىل متلكه ملال التجارة
وحيسب حول العروض من حني متلكه للنصاب نقدا، فـإن مل 
يكن يملك النصاب فيحسب احلول مـن حـني الـرشاء بنيـة 

 .رةالتجا



 فيكون تقديره آخـر احلـول أي ننظـر إىل وقـت وأما النصاب
وجوب الزكـاة فـإن كانـت قيمـة العـروض تـساوي نـصابا 

 .وجبت الزكاة، أو كانت ال تبلغ نصابا فال جتب الزكاة
ويكون تقـدير البـضاعة بالنقـد الـذي اشـرتيت بـه وبـسعر 

 .السوق يوم الوجوب 
ومت بالذهب وكان فإن اشرتيت البضاعة بالدنانري الذهبية ق

 غم من الذهب، وإن اشرتيت بالدراهم الفضية ٨٥النصاب 
 غـم مـن الفـضة، وإن ٥٩٥قومت بالفضة وكـان النـصاب 

اشرتيت باألوراق النقدية فقد تقدم أهنا تقدر بالذهب فيكون 
 .غم من الذهب٨٥نصاهبا 

 :مسائل يف عروض التجارة  
اع فاألمر واضح  إذا بقيت البضاعة إىل هناية من غري أن تب-١

 .ّتقوم آخر احلول
 إذا ببيعت بضاعة ببضاعة أي مبادلة فيـستمر احلـول وال -٢

 .ينقطع بتلك املبادلة



 إذا بيعت بعـض البـضاعة بنقـد وبقـي بعـضها فيـستمر -٣
 .احلول أيضا وال ينقطع ببيع البعض

 : إذا بيعت البضاعة كلها بنقد فهنا حالتان-٤
 .صاب فحينئذ ينقطع احلول أن يكون الثمن أقل من الن-أ

كأن يشرتي شخص بضاعة بنصاب ثـم أثنـاء احلـول خيـرس 
ويبيعها أقل من النصاب نقدا فهنـا ينقطـع احلـول وال زكـاة 
عليه فإذا رجع واشرتى باملبلغ بضاعة أخرى فيحسب احلول 

 .من حني الرشاء
  أن يكون الثمن نصابا فحينئذ يستمر احلول وال ينقطع -ب

فيـستمر $ ٢٠٠٠٠رة للتجارة ثم يبيعهـا بــ كأن يشرتي سيا
 .احلول األول وال ينقطع بتحول العروض إىل نقد

والواجب يف عروض التجارة هو ربع العرش أي نحسب قيمة 
البضاعة يف املحل أو املخزن ثم نقسم املبلغ عىل أربعني خيرج 

 .القدر الواجب دفعه للمستحقني
 



 روضا؟هل تدفع زكاة العروض نقدا أو ع: مسألة
 فلـو كـان التـاجر عـنيتدفع نقودا وال جيزئ دفع ال: اجلواب
 قامشا فال خيرج الزكاة من القـامش بـل حيـسب القيمـة يملك

ويـدفع بالنقـد الـذي اشـرتى بـه البـضاعة وكـذا إذا كانـت 
البــضاعة حديــدا أو قطنــا أو مــواد غذائيــة فــال جيــزئ دفــع 

 .العروض بل جيب دفع القيمة
الذهب والفضة جتب الزكاة فيه برشط واملعدن املستخرج من 

 ويتملكـه العرش،النصاب ال برشط احلول والواجب فيه ربع 
من استخرجه من أرض مباحة أو مملوكة له أما إذا استخرجه 

 .من أرض مملوكة لغريه فامللك لصاحب األرض
وأما الركاز فهو الذهب والفضة التي تعود إىل زمن اجلاهليـة 

 ).مى عندنا اليوم باآلثار ما يس( أي قبل اإلسالم 
فهذه جيب فيها اخلمس أي مخس ما وجده أي يقـسم الركـاز 

 . أقسام فيخرج الزكاة من سهم ويتملك أربعة سهام٥عىل 



هذا إذا وجده يف أرض مباحة أو مملوكة له فإن عثـر عليـه يف 
 .أرض مملوكة للغري فالركاز ملك لصاحب األرض

 .لية هذا هو حكم الركاز وهو دفني اجلاه
أما دفني أهل اإلسالم أو ما ليس يعرف هل دفني اإلسالم أو 
اجلاهلية فهذا لقطة يتملكـه الواجـد بعـد أن يعرفـه عامـا يف 

 .األسواق واملساجد وأماكن اجتامع الناس
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " املخططات العملية "
 " املخططات الرئيسية "

 زكاة التجارة
 

 الواجب فيها                                                       ا              رشوطه
 )        ربع العرش (                                                         

                        النصاب                         احلول  
                                                                                    

                                      الذهب             الفضة      
 ) ٥٩٥)           (غم٨٥(                          

............................................................ 
 زكاة املعدن 

 
    غريمها                                            ذهب وفضة          

 )ال زكاة فيه(                                                                               
                                      الواجب فيها   رشطها

 )ربع العرش                                  ( النصاب    
 ) من الفضة ٥٩٥ من الذهب و٨٥( 



 زكاة الركاز
 

               ذهب وفضة                                            غريمها
 )ال زكاة فيه(                                                                               

 الواجب فيها                                        رشطها
 )اخلمس                                  ( النصاب    

 ) من الفضة ٥٩٥ من الذهب و٨٥( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
ُوتقوم(   * بام اشرتيت به* عروض التجارة عند آخر احلول*َّ
 .العرشربع  من ذلك ُجَرُوخيْ

ه ربـع خيـرج منـ* وما استخرج من معادن الذهب والفـضة
 *.العرش يف احلال

 * ) .ففيه اخلمس* وما يوجد من الركاز
............................................................ 

 .أي تعرف قيمتها وذلك حسب السعر الذي وصلت إليه يف السوق ال سعر الرشاء* 
يف اآلخر وجبت فاملعترب آخر احلول فقط فلو نقصت قيمتها عن النصاب يف األول ومتت * 

 .الزكاة
أي بالنقد الذي اشرتيت به فإن اشرتيت بالذهب قومت بالـذهب وإن اشـرتيت بالفـضة * 

قومت بالفضة وإن اشرتيت بالعمالت قومت بالعملة التي اشرتيت هبا ويكون النصاب من 
 .الذهب حينئذ

 .ال من غريمها كالنحاس والرصاص والفحم فال زكاة فيها* 
 .ور احلولأي ال يشرتط مر* 
 .وهو دفني اجلاهلية من الذهب والفضة* 
 . وال يشرتط فيه احلول كاملعدنوهذا أكرب مقدار خترج منه الزكاة* 



 " مسائل عملية "
 

شخص يملك بيتا فخام وفيه أثاث كثـري فهـل جتـب فيـه  -١
 الزكاة ؟

 شخص اشرتى عقارا بنية التجارة فيـه فهـل جتـب عليـه -٢
 الزكاة ؟

بضاعة من املواد الصحية بقصد التجـارة  شخص اشرتى -٣
 مـن شـوال ٨ من رمضان ثم بدأ بالبيع والـرشاء يف ٣يف يوم 

 فمتى يبدأ احلول؟
   شخص عنده أرضا اشرتاها للتجارة فكيف يزكيها؟-٤

............................................................ 
  .يس للتجارة  ال زكاة فيه ألن البيت بام فيه للقنية ول-١
 . نعم جتب عليه الزكاة آخر احلول ألنه مال جتارة لتملكه بعوض مع نية التجارة-٢
ننظر بكم اشرتى املواد الصحية فإن كانت النقود تبلغ نصابا فاحلول يبدأ من وقت متلك  -٣

النصاب ال من وقت الرشاء، وإن مل يكن يملك نصابا فاحلول يبدأ من حني الـرشاء أي مـن 
 . من رمضان٣يوم 
 ينظر قيمتها آخر احلول يف السوق فإن كانت تبلغ نصابا أخرج ربع العـرش فـإن مل تبلـغ -٤

 .نصابا فال زكاة فيها



 شخص يملك صيدلية فكيف يزكيها ؟ -٥
$ ٥٠٠ صفر اشرتى بـ ٥بتاريخ $ ٤٠٠٠ رثو شخص -٦

 من صفر فكيف يزكي ما ٨يف أدوات الطبخ ي هبضاعة منها 
 وال وعروض جتارة ؟عنده من أم

$ ٥٠٠٠ شخص اشرتى أجهزة كهربائية للتجارة بمبلـغ -٧
وبعد شهرين أصاب السوق هبوطا شديدا يف األسـعار فبـاع 

ثم اشرتى هبا بـضاعة أخـرى فمتـى $ ٦٠٠البضاعة كلها بـ 
 يبدأ احلول ؟

 
............................................................ 

ينظر هـل تبلـغ النـصاب بالعملـة التـي ول ما عنده من أدوية كم قيمتها يف السوق ثم  حيسب آخر احل-٥
 .اشرتى هبا األدوية فإن بلغت النصاب زكاها فأخرج ربع العرش من القيمة ال من األدوية

 ٥ بام أنه يملك النصاب من النقود فحول التجارة يبني عىل حول النقود أي نحـسب احلـول مـن يـوم -٦
وال تبلغ النصاب فهنا نضمها $ ٨٠٠ احلول نقوم ما عنده من البضاعة ولنفرض أهنا بلغت صفر ويف آخر

نخرج منها ربـع العـرش $ ٤٣٠٠فام عنده هو $ ٨٠٠= والبضاعة $ ٣٥٠٠إىل ما عنده من نقود وقد كان 
 .$١٠٧.٥أي 
 من النصاب فينقطـع  يبدأ من حني رشاء البضاعة اجلديدة ألنه قد باع البضاعة األوىل كلها بمبلغ أقل-٧

     .احلول األول ويبدأ حوال ثانيا من حني الرشاء
 



ثم بعـد $ ١٠٠٠٠ شخص اشرتى عقارا للتجارة بمبلغ -٨ 
 فكيف يزكي؟$ ١٢٠٠٠شهرا باعه بمبلغ ١١
كغـم ٤٠ شخص استخرج من منجم يملكه ذهبا مقداره -٩

 ؟فكيف يزكيه 
 شخص حيفر أساسا يف أرض شخص من أجـل بنائهـا -١٠
 جد فيها متثاال من الذهب الروماين فلمن يكون ؟فو

 شخص وجد متثاال من الطني يعود إىل عـرص محـورايب -١١
 فهل عليه زكاة؟$ ١٠٠٠٠٠فباعه بـ 

 ترجـع إىل عهـد  إسـالمية شخص وجـد نقـودا ذهبيـة-١٢
         فكيف يترصف هبا؟مروان بن احلكم

............................................................ 
ّ ملا بـاع عـروض التجـارة أي العقـار وكـان املبلـغ هيزكي يف آخر حول العقار أي بعد مرور شهر ألن -٨

 .نصابا فأكثر فال ينقطع حول العروض
 . كغم١خيرج منه ربع العرش بدون انتظار مرور احلول أي خيرج  -٩

  . ملالك األرض ال للمستخرج-١٠

  .غ الذي عنده إذا مىض عليه عام وجبت فيه الزكاةليس عليه زكاة ولكن املبل -١١

م لـه أن ثـفتكـون لقطـة يعرفهـا سـنة يعـرف عرف هلا مالك أو وارث للاملك دفعه إليـه وإن مل إن  -١٢
       .يتملكها



  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  "باب زكاة الفطر " 
  

 على المسلمین وجبإذا انتھى رمضان ودخل عید الفطر 
أن یخرج  وا ق  درا م  ن الق  وت كالحنط  ة والتم  ر یدفعون  ھ     

 األمر بزك اة الفط ر وبزك اة الب دن          یسمى ھذا و للمستحقین
نھ  ا متعلق  ة ب  ذات اإلن  سان الم  سلم ال بمال  ھ فل  و ل  م یك  ن   أل

 األموال لم تجب علیھ زك اة الم ال، ولك ن    یملك نصابا من 
تجب علیھ زكاة الفطر فینظر المسلم كم عدد أفراد أسرتھ      
فیخرج ع ن ك ل واح د م نھم ص اعا م ن الطع ام ول و ك ان            

  .طفال رضیعا أو مریضا ال یجب علیھ الصوم
  . أمداد٤= والصاع

  .والمد ھو ما یسع حفنة بكفي الرجل المعتدل الخلق
كفی  ھ ال  رز م  ثال وی  ضعھ ف  ي اإلن  اء  بالرج  ل أي أن یم  أل 

  .فھذا مٌد أربعة منھ تساوي صاعا
معت  دل الخلق  ة أي أن كفی  ھ معت  دالن لی  سا كبی  رین  : وقلن  ا 

جدا وال صغیرین جدا، بل ننظر إلى عامة الرجال وح ال   
  .أغلب الناس

  :وإذا أردنا أن نحدد الصاع بالموازین نقول
  . أمداد٤= الصاع 

  .رطل وثلث= والمد
  . أرطال وثلث٥=  رطل وثلث ×٤ = فالصاع

  . غم٣٨٢٫٥= والرطل 
  .غم٥١٠)= ثلث الرطل ( ١٢٧٫٥+٣٨٢٫٥= فالمد 

 غ     م ، أي أن ال     صاع ٢٠٤٠= ٥١٠ × ٤= فال     صاع 
  .غم ) ٤٠( كیلوان و 



  "فصل في شروط وجوب زكاة الفطر " 
  

  :ال تجب زكاة الفطر إال باجتماع أربعة شروط ھي
ر أصلي فال نقول لھ تع ال       فال تجب على كاف   : اإلسالم -١

أدِّ زكاة الفطر، وإن كان یوم القیامة یحاسب علیھا وعل ى        
  .الكفر وعلى كل الفرائض كي یزداد لھ العذاب أضعافا

وأما المرتد فإن عاد إلى اإلسالم وجبت علیھ زكاة الفط ر   
لم ا فات  ھ م  ن األع  وام مثلم  ا تج  ب علی  ھ ال  صالة وال  صوم  

  .وزكاة األموال
ال تج   ب عل   ى العب   د ألن   ھ ال یمل   ك ش   یئا   ف   : الحری   ة -٢

وال  سید ھ  و م  ن یلت  زم بنفق  ة العب  د م  ن مأك  ل وم  شرب         
وملبس فیدفع السید زكاة الفط ر ع ن ك ل عبی ده الم سلمین        
أم  ا إذا ك  ان العب  د ك  افرا ف  ال تج  ب زك  اة الفط  ر عن  ھ ألن  

، ال تؤخ ذ إال م ن م سلم وال      زكاة الفطر خاصة بالمسلمین   
  .تدفع إال لمسلم

ب الزك  اة علی  ھ ألن  ھ ی  سمى عب  دا وم  ا یملك  ھ م  ن  والمكاَت  
 ، وك ذلك ال یج ب    - كم ا بین ا      - األموال ھ و مل ك ض عیف      

عل   ى س   یده أن ی   دفع عم   ن كاتب   ھ م   ن عبی   ده الس   تقالل   
یك  ون المكات  ب بنف  سھ وع  دم ل  زوم نفقت  ھ عل  ى ال  سید، ف      

فیم  ا ملك  ھ م  ن األم  وال زك  اة وال  علی  ھال تج  ب المكات  ب 
  .زكاة فطرة ألن ملكھ ضعیف

  . من آخر یوم من شھر رمضانغروب الشمس -٣
وقت  ا م  ن رم  ضان ول   و    أي أن الم  سلم یك  ون ق  د أدرك     

  .لحظة ووقتا من شوال ولو لحظة
  .من أدرك الوقتین معا الفطر إال على ةفال تجب زكا



ول  د طف  ل ف  ي آخ  ر دقیق  ة م  ن رم  ضان أي قب  ل        : مث  ال
غ  روب ال  شمس ث  م غرب  ت ال  شمس وھ  و ح  ّي ث  م م  ات      

 الزك  اة عن  ھ فیخ  رج أب  وه زك  اة الفط  ر عن  ھ الطف  ل فتج  ب
  .ألنھ أدرك وقتا من رمضان وشوال

ولد طفل بعد غروب ال شمس م ن آخ ر ی وم أي ف ي       : مثال
لیلة العید، فھ ذا ال تج ب عن ھ زك اة الفط ر ألن ھ ل م ی درك                   

  .وقتا من رمضان
 ثم قبل الغروب من آخر یوم       نصام شخص رمضا  : مثال

ط ر ألن ھ ل م ی درك وقت ا      مات، فھذا ال تج ب عن ھ زك اة الف       
  .من شوال

  .أن یكون المسلم غنیا -٤
أن یملك الشخص ما یزید عن قوتھ وق وت    وضابط الغنى   

  .لیلة العید ویومھعیالھ 
  :ولمزید من التوضیح نقول

إن اللیل سابق على النھار فلیلة العی د ھ ي اللیل ة المت صلة         
  .بآخر یوم من رمضان، فتكون اللیلة متقدمة على الیوم

وم ال  سبت م  ثال لیلت  ھ مت  صلة بی  وم الجمع  ة فتب  دأ م  ن      فی  
غروب الشمس حتى الفجر ثم من الفج ر یب دأ ی وم ال سبت      

  .وینتھي بالغروب لتبدأ لیلة األحد وھكذا
ج ة   أوالد وزو٣فإذا علم ھذا فنقول إذا كان شخص عنده       

فننظ  ر ك  م یكف  یھم م  ن    متكون  ة م  ن خم  سة أف  راد العائل  ةف
  ھ   ي لیل   ة العی   د ویوم   ھ   فق   ط س   اعة ٢٤الق   وت خ   الل  

ولنفت  رض أن  ھ یكف  یھم ص  اع، فحینئ  ذ نق  ول إذا ك  ان ھ  ذا    
الشخص یملك ما یزید على الصاع من الطع ام أو ل ھ م ن          
المال ما ی شتري ب ھ الطع ام فإن ھ تج ب علی ھ زك اة الفط ر           



 م  ا یزی  د عل  ى  ألن  ھ موس  ر أي غن  ي، وإذا ك  ان ال یمل  ك   
وال ع ن  الصاع فإنھ معسر أي فقیر ف ال زك اة فط ر علی ھ              

  .عائلتھ
ومن ھن ا نعل م أن ال ضابط ف یمن تج ب علی ھ زك اة الفط ر                  
لیس بلوغ النصاب بل لو كان ھذا الشخص فقیرا ی ستحق         
الزكاة ومع ھذا عن ده م ا یزی د ع ن ق وت لیل ة وی وم العی د           

  .وجبت علیھ زكاة الفطر
وال مانع من أن یدفع الشخص زكاة الفط ر وی ستلمھا م ن             

  .أناس أخرین ألنھ محتاج
شخص غني دفع زكاة الفط ر إل ى ش خص ال یمل ك      : مثال

سوى قوت لیلة ویوم العی د فلم ا اس تلم زك اة الفط ر ص ار            
عن  ده م  ا یزی  د عل  ى الق  وت فی  دفع زك  اة الفط  ر وتك  ون        

  .فطرتھ صحیحة
  :وھنا مسألتان

         من أي شيء من الطعام تخرج زكاة الفطر؟: أوال
حنط   ة م   ن الق   وت م   ن الحب   وب والثم   ار كال   : الج   واب

  .والشعیر والرز والذرة والتمر والزبیب
  :ولھذه األقوات ترتیب بحسب األفضلیة وھو 

  . الحنطة-١
  . الشعیر-٢
  . الذرة -٣
  . الرز-٤
  . الحمص-٥
  . ماش-٦
  . عدس-٧



  . باقالء-٨
  . تمر -٩

  . زبیب-١٠
   بین ھذه األصناف؟ءفإذا قیل ھل یتخّیر المر

لقوت الغالب في بلده    ال یتخیر وإنما ینظر إلى ا     : فالجواب
  . منھأعلىما ھو ھو فیدفع منھ أو 

إذا كان القوت الغالب في الع راق ھ و الحنط ة فھن ا             : مثال
یدفع الناس في العراق من الحنط ة، وإذا ك ان الغال ب ف ي       
بلد ھو الرز فھنا یدفع الرز أو م ا ھ و أعل ى من ھ م ن ذرة         

  .وشعیر وحنطة
ة في ال سوق فل و      وال یجوز دفع األدنى ولو كان أعلى قیم       

كان قوت بلد ما ھو الباقالء ف ال یج وز أن ی دفع ب دال عن ھ       
  .الزبیب ولو كان أغلى منھ ثمنا

  متى تدفع زكاة الفطر؟: ثانیا
یجوز دفعھا في أي وق ت م ن رم ضان ول و ف ي           : الجواب

أول یوم ولكن األفضل ھو دفعھا قبل ص الة العی د ویك ره             
 ف ي ی وم العی د       دفعھا بعد صالة العید إلى غ روب ال شمس        

فإذا غربت الشمس ول م ی دفعھا أث م عل ى الت أخیر ووج ب                
الق ضاء أي ی  دفع زك  اة الفط  ر وتعتب  ر حینئ  ذ ق  ضاءا مث  ل  

  .الصالة إذا فات وقتھا
   بدل العین؟وھنا مسألة ھل یجوز دفع القیمة

ال یجوز ذلك، ف ال ن دفع ب دل الحنط ة قیمتھ ا أو           : الجواب  
  .فسھبدل الرز قیمتھ بل ندفع القوت ن

  
  



  "خالصة الباب " 
  

  :زكاة الفطر واجبة إذا توفر أربعة شروط ھي
ف  ال تج  ب عل  ى ك  افر أص  لي، وأم  ا المرت  د    :  اإلس  الم-١

  .فتجب علیھ إن عاد إلى اإلسالم عما فاتھ
ف  ال تج  ب عل  ى عب  د ألن  ھ ال یمل  ك، وزك  اة      :  الحری  ة-٢

فطرتھ على سیده، وأم ا المكات ب فإن ھ وإن ك ان یمل ك إال                
 ض عیف فلھ ذا ال تج ب علی ھ، كم ا ال تج ب عل ى          أن ملكھ 

  .سیده ألن المكاتب قد استقل بالكتابة بنفسھ
 غروب الشمس من آخر یوم من رمضان ، فیكون ق د             -٣

أدرك وقتا من رمضان ووقت ا م ن ش وال ف إذا أدرك وقت ا               
  .واحدا لم تجب علیھ الفطرة

 الغنى ب أن یمل ك م ا زاد عل ى قوت ھ وق وت م ن تلزم ھ             -٤
  .یلة العید ویومھنفقتھ ل

 ألن  ھ فقی  ر  زك  اة الفط  روال م  انع م  ن أن ی  ستلم ال  شخص 
ویدفعھا لغیره ألنھ قد ملك ما زاد على قوتھ وقوت عیال ھ        

  .لیلة العید ویومھ
ویخرج المسلم ع ن نف سھ وك ل واح د تلزم ھ نفقت ھ ص اعا         
من غالب قوت البلد وال یدفع القیم ة ویج زئ األعل ى م ن       

ئ األدن    ى ع    ن األعل    ى   الق    وت ع    ن األدن    ى وال یج    ز
واألعلى ھو القمح ثم الشعیر ثم الذرة ثم الرز ثم الحمص      

  .ثم الماش ثم العدس ثم الباقالء ثم التمر ثم الزبیب
ویج  وز إخراج  ھ ف  ي أي وق  ت م  ن رم  ضان واألف  ضل       
إخراجھا قبل صالة العید ویكره تأخیرھا عن صالة العی د    

  .إلى الغروب ، ویحرم بعد الغروب وتصیر قضاءا



  "المخططات التوضیحیة " 
  "المخطط الرئیسي" 

  
  زكاة الفطر

  
  

    مقدارھا          شروطھا    حكمھا                     
  )صاع من غالب قوت البلد                                     ( )الوجوب(             

                    

    نًى    حریة  غروب شمس   غ  إسالم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
 ، وبغ روب    *اإلس الم : وتجب زكاة الفطر بثالث ة أش یاء      ( 

 عن * من آخر یوم من رمضان، ووجود الفضل*الشمس
   *.قوتھ وقوت عیالھ في ذلك الیوم

 *ویزك  ي ع  ن نف  سھ وعم  ن تلزم  ھ نفقت  ھ م  ن الم  سلمین      
ل  ث  وث*، وق  ْدُره خم  سة أرط  ال  *ص  اعا م  ن ق  وت بل  ده  

   ).*بالعراقي
  
  
  
  
  

.....................................................................  
فال تجب على كافر أص لي وأم ا المرت د فتج ب علی ھ إن ع اد إل ى اإلس الم                 * 

  .عما فاتھ
أي یك  ون ق  د أدرك وقت  ا م  ن رم  ضان ث  م غرب  ت علی  ھ ال  شمس فیك  ون ق  د  * 

  .الأدرك وقتا من رمضان ووقتا من شو
  .أي الزائد عن القوت* 
  .أي یوم العید وكذا لیلتھ* 
أما إذا كان من تلزمھ نفقتھ من غیر المسلمین فال یزكي عنھ كمسلم تزوج     * 

  .نصرانیة فیلزمھ نفقتھا ولكن ال تلزمھ زكاة الفطر عنھا لعدم إسالمھا
  .أي بلد الشخص المخِرج للزكاة* 
  .غم٣٨٢٫٥= والرطل * 
لعراق ي وی سمى البغ دادي أی ضا ھ و المعتب ر ف ي التحدی د             تقدم أن الرط ل ا    * 

  .عند الفقھاء
  



  "مسائل عملیة " 
  

ش  خص ل  ھ زوج  ة واب  ن ص  غیر وعن  ده م  ا یزی  د ع  ن   -١
  قوتھم فكم یدفع؟

 ارت د ش خص ع ن دی ن اهللا ث م رج ع إل ى اإلس الم وق  د         -٢
 رمضانات فھل یقضي زكاة الفط ر      ٥فاتھ في زمن الردة     

   سنین؟٥عن 
لك لیلة العید ویومھ سوى قوت عیال ھ أو          شخص ال یم   -٣

   ما ھو أقل فھل تلزمھ زكاة الفطر ؟
إخ  راج زك  اة    ش  خص م  ات ف  ي رم  ضان فھ  ل یج  ب   -٤

  الفطر عنھ ؟ 
ب دال  شخص  بلد الغالب فیھ من قوت ھو الذرة فأخرج        -٥

  عنھ الرز فھل یصح ذلك ؟
   شخص دفع زكاة الفطر من الدوالر فھل یجوز ذلك؟-٦
  
  
  
  

.....................................................................  
  . آُصٍع من غالب قوت البلد٣ -١
  . نعم یقضي عما فاتھ-٢
  . ال تلزمھ زكاة الفطر لعدم الغنى-٣
  .ك شیئا من شوالر ال یجب ألنھ لم ید-٤
  . ال یصح ذلك وال یجزئھ ألن الذرة أعلى في الترتیب من الرز-٥
 إم ا اس ترداد م ا دفع ھ ودف ع الق وت أو أن یعتب ر م ا           لك ویجب  ال یجزئھ ذ   -٦

  .دفعھ صدقة ویدفع من القوت
      



  "باب األصناف الذین یستحقون الزكاة " 
  

الن  اس ال  ذین ی  ستحقون أن ت  دفع لھ  م الزك  اة ھ  م ثمانی  ة        
  :وھمال تدفع لغیرھم أصناف 

 ی  سد م  ن ال م  ال ل  ھ وال ك  سب  والفقی  ر ھ  و  : الفق  راء -١
  .نصف حاجتھ

  :وھذا كالم یحتاج إلى توضیح فنقول
  :الفقر لھ عدة حالت 

  .أن ال یكون لھ مال أو كسب أصال -أ
مثل شخص ضریر أو عاجز ال مال لھ یعیش علیھ ولیس 

  .لھ مھنة تلیق بھ یتكسب منھا
أن ال یك  ون ل  ھ م  ال ولك  ن ل  ھ ك  سب ال ی  سد ن  صف      -ب

  .حاجتھ من مأكل ومشرب وملبس ومسكن
ف ي ال  شھر لنفقت ھ ونفق  ة عیال ھ إل  ى    موظ ف یحت  اج  : مث ال 
  .$ ٩٦وال یجد إال $ ٢٠٠

أن ال یك  ون ل  ھ ك  سب ولك  ن ل  ھ م  ال ال ی  سد ن  صف       -ج
  .حاجتھ من مأكل ومشرب وملبس ومسكن

  .فھؤالء جمیعا فقراء یعطون من الزكاة
 من ل ھ م ال أو ك سب ال ی سد        المسكین ھو و: كیناالمس -٢

  .كفایتھ بأن یحصل على النصف فأكثر
 ب  ین الفقی  ر والم  سكین أن األول أش  د حاج  ة ألن  ھ   ف  الفرق

یجد أق ل م ن الن صف والث اني یج د الن صف ف أكثر ولك ت           
  .لیس یكفیھ

  .$١٨٠ویجد $ ٢٠٠موظف یحتاج في الشھر إلى : مثال
  .فھذا یستحق الزكاة



وھم الموظفون الذین یجمعون الزكاة     : عاملون علیھا ال -٣
   .ویقیدونھا في السجالت

 سھما كامال من الزكاة بل یعطون ق در     وھؤالء ال یعطون  
أج  رتھم فق  ط، وإذا ك  انوا م  وظفین عن  د الدول  ة ی  ستلمون    

  .رواتبا فال یستحقون شیئا بسبب العمل على جمع الزكاة
ك الرئیس  ( ثم إن ھذا ال صنف إنم ا یوج د إذا وج د اإلم ام             

ع ال  ذي یجم   ع الزك  اة م   ن الن  اس ، أم   ا إذا وزّ   ) والمل  ك 
  .قط ھذا القسمالشخص زكاتھ بنفسھ فیس

وھ  م أن  اس أس  لموا ح  دیثا وإس  المھم : المؤلف  ة قل  وبھم  -٤
  .ضعیف أو یكون إسالمھم قویا ولكن لھ شرف في قومھ

ف قلب  ھ اإلس  الم ف  ال لفیعط  ى م  ن إس  المھ ض  عیف ك  ي ی  أ
  .یتركھ فنضطر إلى قتلھ

بحی ث  ویعطى من اسالمھ قوي وھو سید في قومھ الكفار       
وسیلة لج ذب م ن مع ھ إل ى     ذلك اإلعطاء  یكون   یرجى أن 

  .اإلسالم
والمكات  ب م  ن اتف  ق م  ع س  یده عل  ى أن      :  ونالمك  اتب -٥

فھ  ذا یعط  ى ل  ھ م  ن الزك  اة  یعتق  ھ مقاب  ل مق  دار م  ن الم  ال
  .لیساعده ذلك على التخلص من الرق ویصیر حرا

ھو الذي استدان ماال وعجز ع ن      والغارم  : الغارمون   -٦
  . فیعطى لھ ما یسد دینھالوفاء بھ

$ ٣٠٠٠شخص احت اج إل ى ت زویج ابن ھ فاس تدان             : مثال
  وح ل موع د الت  سدید وال یمل ك م  اال فیعط ى م  ا ی سد دین  ھ      

  .أو بعضا منھ إن كانت أموال الزكاة قلیلة 
ونقصد بھم المتطوعین في الجھاد الذین      : المجاھدون   -٧

 ، أي ھ  م لی  سوا م  ن الج  یش  روات  ب لھ  م م  ن قب  ل الدول  ة 



الء م  ا یكفی  ھ ویكف  ي م  ن  فیعط  ى ك  ل م  ن ھ  ؤ النظ  امي ، 
تجب علیھ نفقت ھ إل ى أن یرج ع، مھم ا طال ت غیبت ھ، وإن         

كما یعطى ما ی ساعده عل ى الجھ اد م ن وس ائل             . كان غنیاً 
  .نقل وحمل أمتعة وأدوات حرب، وما إلى ذلك

الم سافر ال ذي ال یج د       واب ن ال سبیل ھ و       : أبناء ال سبیل   -٨
ما یوصلھ  فیعطى من الزكاة من المال ما یوصلھ إلى بلده

  .بلده وإن كان لھ مال في بالدهإلى 
  : وھنا مسائل 

 إذا فق  د أح  د األص  ناف فی  وزع عل  ى الب  اقین ك  أن ال       -١
ون عل   ى الزك   اة أو المؤلف   ة قل   وبھم، وإذا    لیوج   د الع   ام 

فرض  نا أن األص  ناف كلھ  ا فق  دت ف  یحفظ الم  ال إل  ى أن      
  .یوجد أحد منھم فیوزع علیھ

إم  ا المال  ك ف  إذا ك  ان    م  ن ی  وزع الزك  اة إم  ا اإلم  ام و   -٢
 جمیع أفراد األصناف الثمانیة  بالزكاةاإلمام وجب أن یعم 

كلھم وإن كان المالك وجب علی ھ أن ی شمل بعطائ ھ ثالث ة            
  .من كل صنف موجود

فینظ   ر ك   م ص   نف $ ٣٠٠٠بمعن   ى ش   خص زك   اة مال   ھ 
موج  ود وبم  ا أن الع  املین علیھ  ا ق  د س  قطوا ألن  ھ ھ  و م  ن  

وفق   د الی   وم المكات   ب   م ی   وزع وق   د ال یج   د مؤلف   ة قل   وبھ
 متساویة ثم كل سھم یوزعھ على  أسھم٥فیقسم المال إلى   

 ولك ن ال یج وز   ٣ أفراد فأكثر أي یجوز الزیادة على الـ     ٣
  .النقص

 عل ى   ٦٠٠یوزع ك ل    $ ٦٠٠ = ٥÷ $ ٣٠٠٠زكاة مالھ   
ثالث   ة م   ن الفق   راء وثالث   ة م   ن الم   ساكین وثالث   ة م   ن      



ة م ن أبن اء ال سبیل      الغارمین وثالثة م ن المجاھ دین وثالث        
  .إن لم یفعل ذلك أثم ولم تبرأ ذمتھ

واألصناق یجب توزیع المال علیھم بالسویة أما أفراد كل         
لثالث ة  $ ٦٠٠صنف فیجوز عدم المساوة ك أن یعط ي ال ـ           

والث  اني $ ١٠٠م  ساكین بح  سب ح  اجتھم فیعط  ي األول    
  .$٣٥٠والثالث $ ١٥٠

ك شخ صا   یجوز التوكیل في الزكاة أي أن یوك ل المال         -٣
أمینا فیعطیھ مالھ ویكلفھ بتوزیع الزكاة ، ویج وز للفق راء           
والمساكین وبقیة األص ناف أن یوكل وا ع نھم أح دا یق بض           
المال لھم ویوزعھ عل یھم بحی ث أن ص احب الزك اة ی دفع            
الزكاة لھ وھ و ی وزع عل ى األص ناف ویبح ث ع ن أف راد              
ك  ل ص  نف وھ  ذا فی  ھ س  ھولة وی  سر لل  تخلص م  ن م  شقة    

  .صال المال لكل فردالبحث وإی
وم  ن ھن  ا نعل  م أن  ھ ال یج  وز ل  صاحب الزك  اة أن یعط  ي     
زكات  ھ لواح  د فقی  ر أو م  سكین ب  ل ال ب  د أن یعط  ي ك  ل        

  .ألصناف وما ال یقل عن ثالثة منھما
 الزكاة عبادة فال بد فیھ ا م ن النی ة فین وي داف ع الزك اة            -٤

عن  د دف  ع الم  ال للم  ستحقین أنھ  ا زك  اة مال  ھ لتتمی  ز ع  ن      
یجوز أن ینوي عند عزل مال الزكاة     وأو الھدیة،   الصدقة  

أي حینم  ا یخ  رج ق  در الم  ال المف  روض علی  ھ ین  وي أنھ  ا  
  .زكاة مالھ وإن تأخر بعد ذلك الدفع

ف  رأى محتاج  ا ف  دفع ل  ھ $ ٤٠٠ش  خص زك  اة مال  ھ : مث  ال
بنی  ة ال  صدقة الم  ستحبة فھ  ذا ال یج  وز أن یح  سب      $ ٥٠

  .المبلغ الذي دفعھ من الزكاة
  



   "وط آخذ الزكاةفي شرفصل " 
  

 فال یج وز أن ت دفع الزك اة لغی ر الم سلمین إال              اإلسالم -١
إذا كان الك افر م ن الع املین علیھ ا فیج وز أن یعط وا م ن           

  .ال سھما كامالفقط الزكاة قدر أجرتھم 
 فال تدفع الزكاة للعب د إال المكات ب، وم ن ع داه             الحریة -٢

  .ال یستلم شیئا من الزكاة
 أي إم  ا أن  غنی  ا بم  ال أو ك  سبأن ال یك  ون ال  شخص -٣

یكون ل ھ م ال یغنی ھ ع ن الحاج ة وإم ا أن یك ون ل ھ مھن ة                    
ووظیف  ة تغنی  ھ ع  ن الحاج  ة فھ  ذا ال یج  وز أن یعط  ى م  ن  
الزك   اة إال إذا ك   ان م   ن الع   املین علیھ   ا أو م   ن المؤلف   ة  

  .قلوبھم أو المجاھدین فإنھ تدفع لھم الزكاة مع الغنى
 أي یك  ون ھنال  ك ن  ة أن ال یك  ون ال  شخص مكف  ّي المؤ -٤

من ھو ملزم بنفقتھ، فال تدفع الزكاة للزوج ة م ثال ألن ھ ال            
  . ویكفیھا حاجتھامال لھا ما دام زوجھا ینفق علیھا

وھنا مسألة أن من تلزمھ نفقتھم ال یدفع الزكاة إلیھم ألنھم       
فقراء أو مساكین ألنھ یكفیھم بنفقتھ علیھم ولك ن ل و ك انوا      

  . جاز دفع الزكاة إلیھمصنفا آخر من أصناف الزكاة
أن یكون اإلبن من المجاھدین في س بیل اهللا فیج وز          : مثال

بنھ ال باعتباره فقیرا أو م سكینا ب ل   أن یدفع األب زكاتھ ال 
باعتبار كونھ مجاھدا وكذا إذا كان مدیونا أو من الع املین   

  . على الزكاة مثال
 فتلخص أن من كان مكفّي النفقة فال ت دفع الزك اة ل ھ باس م      

الفقیر أو المسكین ، ویجوز أن تدفع لھ باسم آخر كالغارم        
  .أو المجاھد أو ابن السبیل



   .أن ال یكون من بني ھاشم أو بني المطلب -٥
  .ھاشم ھو ھاشم بن عبد مناف بن قصي و

ل   م یك   ن لھ   م ن   سل س   وى م   ن عب   د وبن   و ھاش   م خم   سة 
، وعبد المطلب لھ عشرة أوالد منھم عبد اهللا وال د   المطلب

  .صلى اهللا علیھ وسلم ي النب
 ف  ال تح  ل ل  ھ  ك  ل م  سلم وم  سلمة م  ن ن  سل عب  د المطل  ب  ف

الزكاة، فلینظر كل واحد إلى عامود نسبھ إن تحقق ع وده           
  .إلى عبد المطلب بن ھاشم فال یجوز أن تدفع لھ الزكاة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

  :األصناف الذین تدفع لھم الزكاة ثمانیة ھم 
والفقیر ھو من ال مال ل ھ وال ك سب یكفی ھ            : راء  الفق: أوال

  .نصف حاجتھ
والم  سكین ھ  و م  ن ل  ھ م  ال أو ك  سب ال  : الم  ساكین: ثانی  ا

ی  سد كفایت  ھ ب  أن ك  ان یح  صل عل  ى ن  صف احتیاجات  ھ أو    
  .أكثر
  .العاملون على الزكاة: ثالثا

وھم أناس أسلموا ح دیثا وإس المھم     : المؤلفة قلوبھم : رابعا
 ش  رف ف  ي  مم قوی  ا ولك  ن لھ    ض  عیف أو یك  ون إس  المھ  

  .مقومھ
  .المكاتبون: خامسا
والغارم ھ و م ن اس تدان م اال وعج ز          : الغارمون  : سادسا

  .عن تسدیده
المجاھ   دون المتطوع   ة مم   ن لی   سوا م   ن أف   راد   : س   ابعا

  .الجیش النظامي وال راتب لھم
وابن السبیل ھ و الم سافر ال ذي ال یج د     :أبناء السبیل : ثامنا

  .ى بلدهمن المال ما یوصلھ إل
  :وھنا أربع مسائل 

  . إذا فقد أحد األصناف وزعت حصتھ على البقیة-١
 إذا وزع اإلم  ام الزك  اة فی  شمل ك  ل أف  راد األص  ناف      -٢

 ال یق  ل م  ن ت  شملھ   بالزك  اة، وإذا وزع المال  ك فیج  ب أن  
  .الزكاة ثالثة من كل صنف



 یج    وز أن یوك    ل المزك    ي م    ن ی    دفعھا للم    ستحقین    -٣
  .یوكلوا من یستلم لھم الزكاة ویجوز للمستحقین أن 

فإم ا أن ین وي المزك ي      الزك اة    ال بد في الزكاة من نیة        -٤
  . دفع الزكاةحین عزل مال الزكاة أو حین

  :وخمسة ال یجوز أن تدفع لھم الزكاة وھم
  . الكافر إال إذا كان من عّمال الزكاة-١
  .العبد إال المكاتب -٢
لعاملین علیھ ا أو  إذا كان من االغني بمال أو كسب إال       -٣

من المؤلفة قلوبھم أو المجاھدین فإنھ تدفع لھم الزك اة م ع            
  . الغنى

المزكي نفقت ھ كزوجت ھ وابن اءه إال إذا دفع ت            من تلزم  -٤
  .لھم بوصف آخر غیر الفقر والمسكنة كالدین والجھاد

  . كل من ینتھي نسبھ إلى عبد المطلب بن ھاشم-٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مخططات توضیحیة " 
  " المخططات الرئیسیة "

  
  المستحقون للزكاة

  
  

  ؤلفة     المكاتبون   الغارمون  المجاھدون  أبناء السبیل    العاملون    المالمساكین   الفقراء   
  
  

.....................................................................  
  

  من ال تدفع لھ الزكاة
  

  
  

               العبد                 الغني        المكتفي بالنفقة     بنو المطلبالكافر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
وت  دفع الزك  اة إل  ى األص  ناف الثمانی  ة ال  ذین ذك  رھم اهللا  ( 

  :تعالى في كتابھ العزیز في قولھ تعالى 
إنم   ا ال   صدقات للفق   راء والم   ساكین والع   املین علیھ   ا   " 

 والغ  ارمین وف  ي س  بیل   *والمؤلف  ة قل  وبھم وف  ي الرق  اب  
  " وابن السبیل *اهللا

 عل ى أق ل م ن ثالث ة       *، وال یقت صر   *وإلى من یوجد منھم   
  .*من كل صنف إال العامل

 الغن   ي بم   ال أو ك   سب: وخم   سة ال یج   وز دفعھ   ا إل   یھم 
والعب  د ، وبن  و ھاش  م وبن  و المطل  ب، والك  افر، وم  ن تل  زم 

    ا إل      یھم باس      م الفق      راء    ال ی      دفعھ*المزك      ي نفقت      ھ 
   ).*والمساكین

  
  
  

.....................................................................  
  .ھم المكاتبون* 
  . في سبیل اهللاھم المجاھدون* 
  .أي إذا عدم صنف وزع سھمھ إلى البقیة الموجودین* 
لى أق ل م ن ثالث ة    أي ال یقتصر في إعطاء الزكاة إن وزع المالك زكاتھ ع       * 

  .أفراد من كل صنف
  .فإنھ یسقط لعدم وجوده إذا وزع المالك بنفسھ الزكاة فیبقى سبعة أصناف* 
  .كزوجتھ وأوالده* 
  .ویجوز دفعھا إلیھم باسم آخر كابن السبیل* 
  



  "مسائل عملیة " 
  

ویحصل عل ى م ا یكفی ھ      شخص یعمل في بناء البیوت       -١
اة باس  م الفق  ر أو  ف  ي معی  شتھ فھ  ل یج  وز ل  ھ أخ  ذ الزك        

  المسكنة؟
 ش   خص ن   صراني یعم   ل عل   ى كتاب   ة أم   وال الزك   اة  -٢

  وتقییدھا في السجالت فھل یجوز أن یعطى من الزكاة؟
    شخص ھاشمي ھل یجوز أن یعطى من الزكاة؟-٣
   شخص عنده زكاة مالھ كیف یوزعھا؟-٤
امرأة ینفق علیھا زوجھا فھ ل یج وز ألح د أن یعطیھ ا        -٥

   مال لھا؟الزكاة ألنھا ال
 شخص مجاھد في سبیل اهللا ولكن لھ مال یكفیھ فخرج -٦

  للغزو فھل یجوز أن یعطى من الزكاة؟ 
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . ال یجوز ألنھ غني بكسبھ-١
  . نعم بقدر أجرة عملھ-٢
    . ال یجوز ذلك-٣
 الموج ودین ث م یق سم الم ال عل ى ع دد األص ناف ث م           ینظر إل ى األص ناف     -٤

  . أفراد فأكثر٣یوزع كل سھم على 
   ال یجوز ألنھا مستغنیة بنفقة زوجھا-٥
  . نعم یجوز ألنھ من المستحقین للزكاة ولو كان غنیا-٦
  



  "فصل في عقد جامع ألبواب الزكاة " 
  

  .الزكاة لغة النماء 
ل أو ص  رف مق  دار واج  ب للم  ستحقین ع  ن م  ا   : وش  رعا

  .بدن
وال تجب الزكاة إال بأربعة ش روط ھ ي اإلس الم والحری ة       

  .والملك التام وتعین المالك
  :الزكاة قسمانو

  .زكاة مال ، وزكاة بدن
  :وزكاة المال أربعة أقسام 

حی  وان، وزك  اة النب  ات ، وزك  اة المع  دن ، وزك  اة   زك  اة ال
  .التجارة

ث ة  فزكاة الحیوان تج ب ف ي ال نعم دون بقی ة المواش ي بثال             
  .شروط ھي الحول والنصاب والسوم

  وزكاة النبات ال تجب إال في القوت من الزروع والثمار
  .بشرط واحد وھو النصاب

وزكاة المعدن تجب بثالثة ش روط ھ ي الن صاب والح ول            
  .وعدم الحلیة المباحة

والمعدن یشمل المضروب من النق ود وی شمل الم ستخرج          
  .ھما الحولمن األرض والركاز غیر أنھ ال یشترط فی

وزكاة التجارة تجب بثالثة شروط ھ ي الح ول والن صاب            
  .ونیة التجارة عند الشراء

  :وأما زكاة الفطر فتجب بأربعة شروط ھي 



اإلس  الم والحری  ة وغ  روب ال  شمس م  ن آخ  ر ی  وم م  ن        
رمضان ووجود الفضل عن قوتھ وقوت عیالھ لیل ة العی د           

  .ویومھ
ین والع  املین وم  ن ت  دفع لھ  م الزك  اة ھ  م الفق  راء والم  ساك 

علیھ      ا والمؤلف      ة قل      وبھم والمك      اتبون والغ      ارمون    
  .والمجاھدون وأبناء السبیل

وال تدفع الزكاة للكافر والعبد والغن ي وم ن تل زم المزك ي             
  .وبني المطلب نفقتھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في المسائل الضعیفة من متن الغایة " 
  

ال ض   عیف والمعتم   د أن   ھ  " والحال   ب واح   دا" قول   ھ  -١
  .یشترط كون الحالب واحدا

  .والحمد هللا رب العالمین 
 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   "ومكتاب الص" 
  

لغ ة اإلم ساك، یق ال ص ام الرج ل ع ن الك الم إذا               : الصوم
  . وسكتأمسك عنھ

ات م   ن َرطِّ   َفالُمجمی   ع اإلم   ساك ع  ن   :وال  صوم ش   رعا  
  . بنیةطلوع الفجر إلى غروب الشمس

  ألن ال  صیام عب  ادة ف  ال ب  د فی  ھ م  ن نی  ة     "  بنی  ة  : "وقلن  ا
 ع   ن الطع   ام م   ثال أو ت   رك ض   ربأن عم   ولك  ي یتمی   ز  

  . الصوم نیةالطعام والشراب في حالة النوم دون 
  .وصیام شھر رمضان واجب على المسلمین

  :مرین  أویثبت الشھر بأحد
  .رؤیة الھالل -١
  .إتمام عدة شعبان -٢

 م   ن ش   عبان فإنن   ا ننظ   ر بع   د  ٢٩إذا ك   ان الی   وم : مث   ال
  ن الغد مالمغرب إلى الھالل فإذا شاھده المسلمون صاموا 

س  واء أك  ان الج  و ص  حوا أم  وإذا ل  م ی  شاھدوه ألي س  بب  
 یوم ا فیك ون الغ د    ٣٠ش عبان  ش ھر   فحینئذ یعتب رون    غیما

  .ھو الیوم الثالثین وبعده أول یوم من رمضان
 یوم  ا وال ٣٠ أو ٢٩وال یخف  ى أن ال  شھر العرب  ي یك  ون  

  . یوما٣١ أو ٢٨یمكن أن یكون 
ش ھر   ن ره اعتبرن ا      والقصد أننا ننظ ر إل ى الھ الل ف إن ل م           

  . یوما وبعده أول یوم من رمضان٣٠شعبان 
  
  
  



  "فصل في شروط وجوب الصیام " 
  

  :شروط وجوب الصیام أربعة ھي 
فال یج ب ال صیام عل ى الك افر األص لي وال            : اإلسالم   -١

فیج  ب علی  ھ  یج  ب علی  ھ الق  ضاء إذا أس  لم ، أم  ا المرت  د     
د إل ى    إذا ع ا   ولھ ذا ولكن ال یصح من ھ حت ى ی سلم          الصوم  

  .اإلسالم وجب علیھ قضاء جمیع ما فاتھ
فال یجب الصوم على الصبي ، ثم إن الصبي : البلوغ   -٢

إن كان ممیزا فیصح منھ ال صوم ویث اب علی ھ، وإن ك ان               
، وال صبي أو ال صبیة    غیر ممی ز كالطف ل ف ال ی صح من ھ            

را بال  صوم م  ن قب  ل ال  ولي علیھم  ا ِم  إذا بلغ  ا س  بع س  نین ُأ
 تركھ إذا بلغا عشر سنین كالصالة       كاألب ویضربان على  

  .والوضوء
ف ال یج ب ال صوم عل ى المجن ون ، وإذا ص ام               : العقل -٣

  .المجنون لم یصح منھ ألنھ لیس من أھل العبادة
   .القدرة على الصوم حسا و شرعا -٤

  :وھذا كالم یحتاج إلى توضیح فنقول 
   الق   درة عل   ى ال   صوم إم   ا أن تك   ون ح   سیة أو ش   رعیة     

 ھ   ي أن یطی   ق العب   د ال   صیام ویتحمل   ھ  سیةفالق   درة الح   
وال شیخ الكبی ر فإن ھ ال ق درة لھم ا عل ى              الم ریض  بخالف
  . إْذ تلحقھما مشقة ال تحتملالصوم

وج  ود ع  ذر ش  رعي یمن  ع    ع  دم   ھ  يوالق  درة ال  شرعیة 
    .وجوب الصیام

الح ائض أو   ألن   ،   مثال العذر الشرعي الح یض والنف اس      
 كالشیخ الكبیر  عنھیستطیعان الصوم وال یعجزان النفساء  



ا م فالم انع م ن ص یامھ      ال صیام  ش رعا ا  مولكن ال یجوز لھ   
ل  یس العج  ر الح  سي ب  ل العج  ز ال  شرعي أي أن ال  شرع    

ن ع   ن ال   صیام، وإذا تیاعتب  ر الح   ائض والنف   ساء ع   اجز 
  .صامت الحائض والنفساء فإنھ ال یصح صومھما

وی  دخل ف  ي العج  ز ال  شرعي الم  سافر س  فرا ط  ویال فإن  ھ    
  .صیام ولكن الشرع رخص لھ باإلفطاریقدر على ال

فإنھم   ا یق   دران عل   ى  وك   ذلك ی   دخل الحام   ل والمرض   ع
   .الصوم ولكن الشرع رخص لھما اإلفطار

وس  یأتي إن ش  اء اهللا مزی   د ك  الم ح   ول ص  یام أص   حاب     
  .األعذار

والخالص  ة ھ  ي أن  ھ ی  شترط ف  ي ال  صیام الق  درة الح  سیة     
  .والشرعیة معا

   :والعجز الحسي یشمل
  لكبیر الشیخ ا -١
  . المریض-٢

  :والعجز الشرعي یشمل 
  .حائض  ال-١
  . النفساء-٢
  . الحامل-٣
  . المرضع-٤
  . المسافر-٥

فھؤالء السبعة رغم كونھم مسلمین ب الغین ع اقلین إال أن ھ        
  .سقط عنھم وجوب الصیام للعجز الحسي أو الشرعي

  
  



  "لصیام افصل في أركان " 
  

  .المفطرات النیة ، واإلمساك عن :للصیام ركنان 
 وتق  دم أنھ  ا ق  صد ال  شيء مقترن  ا بفعل  ھ، ولك  ن  النی  ة: أوال

تتقدم على الشيء فیھ األمر في الصیام فیھ اختالف فالنیة       
وھ   و ال   صیام؛ فالم   سلم یب   دأ بنی   ة ال   صیام م   ن غ   روب   
الشمس إلى طلوع الفجر ، وال یج وز أن یق ارن النی ة م ع           

، والنی ة   طلوع الفجر كما یقارن النیة مع تكبی رة اإلح رام           
  .مع غسل الوجھ في الوضوء 

  .علیھوالقصد ھو أن النیة في الصیام متقدمة 
ثم إن الصیام قد یكون واجبا وقد یكون مندوبا ؛ ف إن ك ان        

الق  صد والتعی  ین ب  أن ین  وي ف  ي قلب  ھ  : أم  ران ل  زم واجب  ا 
  .صیام رمضان ، أو صیام الكفارة مثال ، أو صیام النذر 

ي أن یكون زمن النیة م ن بع د   النیة التبییت أ  ویشترط في   
غروب الشمس إلى قبیل الفجر ، وال یصح أن ینوي عن د         

  .طلوع الفجر
یحدث أحیانا في رم ضان أن ین سى ال صائم    : وھنا مسألة   

ذا یفع  ل االنی  ة ف  ي اللی  ل ث  م یدرك  ھ الفج  ر وھ  و ل  م ین  و فم  
  حینئذ؟

یق  ضي یوم  ا بدل  ھ م  ع وج  وب اإلم  ساك طیل  ة     : الج  واب
 یعتبر مفط را ، ویلزم ھ الق ضاء ، وم ع     النھار، بمعنى أنھ 

یح  رم علی  ھ األك  ل وال  شرب وس  ائر     فإن  ھ كون  ھ مفط  را  
المفطرات إلى أن تغرب الشمس وھذا ما نعنیھ باإلم ساك         

  .وذلك تعظیما لرمضان



ومم  ا ینبغ  ي أن یعل  م أن نی  ة ال  صیام واجب  ة لك  ل ی  وم ف  ال 
  .یكفي في رمضان أن ینوي أول یوم فقط

وج ب الق صد فق ط فین وي ف ي قلب ھ            وإذا كان ال صوم نف ال       
الصیام وال یج ب التعی ین وإن ك ان ی ستحب ف ال یج ب أن         

  .ینوي صیام عرفة أو صیام ستة من شوال 
أراد شخص أن یصوم غدا وھ و ی وم عرف ة فیكف ي          : مثال

  .، واألفضل ھو التعیینأن ینوي صیام الغد وإن لم یعین
وال یج  ب ف  ي ص  وم النف  ل التبیی  ت ب  ل یج  وز أن ین  وي       

لصیام بعد الفجر وعند طلوع الشمس إل ى زوال ال شمس     ا
  .في الظھیرة

اس   تیقظ ش   خص ف   ي العاش   رة ص   باحا فن   وى أن  : مث   ال
یصوم الیوم تطوعا هللا فیصح صومھ ، وال نقول لھ یج ب   

 إلى قبیل الفجر ، ولكن إن  مغربأن تكون النیة من بعد ال     
  حینئ   ذ       نی   ة النف   لتنف   عزال   ت ال   شمس عن   د الظھی   رة ال  

  .أي ینتھي وقتھا
وھذا ب شرط أن ال یك ون ق د أك ل أو ش رب بع د الفج ر أو                  

ینئ  ذ یك  ون ح المفط  رات فإن  ھ ش  یئا م  نج  امع أي ارتك  ب 
  .مفطرا وال تنفعھ نیة الصیام

 ، كاألك ل وال شرب       جمی ع المفط رات    اإلمساك عن : ثانیا  
  .والجماع

  .وسنفرد للمفطرات فصال مستقال
  
  
  
  



  "فصل في بیان المفطرات " 
  

  : ھي تسعةمفطرات الصیام 
  .وصول عین إلى الجوف -١

  .العین والجوف: وھنا نحتاج إلى بیان أمرین 
فأما العین فھي الشيء الذي یمكن أن یحس بالید كالطع ام           
وال شراب والخ یط والح  صى والقل م واإلص بع وأي ش  يء     
آخر ، بخالف غی ر الع ین ف ال یفط ر بھ ا ال صائم ك الریح                 

 ھ ا ب ة أو كریھ ة ل م یفط ر بھ ا ألن       فلو شم ال صائم ریح ا طی      
  .لیست عینا

 ومن ھنا نعل م أن ھ ل یس األك ل وال شرب فق ط ھ و المفط ر                  
  . مثال أفطربل لو ابتلع الصائم خیطا أو خرزة

وأما الجوف فھ و أن یك ون ال شي مفتوح ا م ن ال داخل أي         
مجوفا فأنبوب الماء ھذا مج وف ألن ھ مفت وح م ن ال داخل              

ذع الشجرة فھ و غی ر مج وف     وكذلك قنینة الغاز ، وأما ج     
  .ألنھ لیست مفتوحة من الداخل

ف الحلقوم ج وف ، والمع دة ج وف ، وال رأس      فإذا علم ھذا    
  .والید والرجل لیستا جوفاجوف 

فإذا ابتلع اإلنسان عینا من فمھ ووصل إلى الحلقوم أفط ر         
  .مباشرة سواء وصل إلى المعدة أم ال

 كم ن ی شم      باإلستن شاق إل ى ال رأس       العین یصلأن ت : مثال
 وك  ذلك إذا وض  ع  ،المخ  درات أو ی  ضع ف  ي أنف  ھ قط  رة   

  .القطرة في األذن 
 ألن ان ال  صائمفط  ریف  ال والكح  ل  أم  ا القط  رة ف  ي الع  ین 

العین لیست جوفا ، وال یضر وج ود فتح ات الم سام فإنن ا              



نقصد بالجوف ھو الجوف المنف تح بح سب الظ اھر ولھ ذا       
ن الطع م ف ي   لو وجد اإلن سان بع د وض ع القط رة ف ي الع ی         

فمھ فال ی ضر ألنھ ا ل م ت صل م ن خ الل منف ذ مفت وح وال                 
  .یضر المسامات كما قلنا

ولو جرح اإلنسان ف ي رأس ھ أو ف ي بطن ھ فوض ع ال دواء                
على الرأس والبطن فوصل إلى الباطن أفطر الصائم ألنھ 

  .یصدق على ھذه الحالة وصول عین إلى جوف
ي رأس  ھ طع  ن إن  سان نف  سھ ب  سكین ف  ي بطن  ھ أو ف   : مث  ال

ووصل إلى دماغ ھ فإن ھ یفط ر كم ا ق د یفعل ھ م ن ی سمون                 
أنفسھم بالدراویش ألن ھ ی صدق عل ى ھ ذه الحال ة وص ول          
ع  ین إل  ى ج  وف ول  و طع  ن نف  سھ ب  سكین ف  ي فخ  ذه م  ثال   

أو أدخل دواءا في یده أو فال یفطر حتى وصل إلى العظم    
  .رجلھ فال یفطر ألن الید والرجل لیستا عضوا مجوفا

خص الحقن ة ال شرجیة داخ ل فتح ة ال دبر          وضع ش   : مثال  
  .فیفطر بھا لدخول عین إلى جوف

) الفتح  ة( وض  ع ش  خص دواءا ف  ي إحلی  ل ذك  ره    : مث  ال
  .فیفطر لدخول عین إلى جوف

المری    ضة تمرض    ت ام    رأة ففح    صت الطبیب    ة  : مث    ال
فوض  عت إص   بعھا ف   ي داخ  ل فرجھ   ا فتفط   ر المری   ضة   

  .لدخول عین إلى جوف
رة ف ي الع ضل إو ف ي    ض ش خص ف ضرب ب إب      تم رّ : مثال

الوری  د ف  ي نھ  ار رم  ضان ف  ال یفط  ر بھ  ا ألن الع  ضل أو  
  .الورید ال یسمى جوفا

اس  تنجا ش  خص فأدخ  ل ط  رف اص  بعھ ف  ي فتح  ة : مث  ال  
   .دبره فیفطر لدخول عین إلى جوف



ء ولم یتعمد فال یفطر    بھ القي ل، أما إذا غ    متعمداالقيء   -٢
  .فمھوال یفطر الصائم برمي النخامة والبلغم من 

  . سواء حصل معھ إنزال للمني أم الالجماع -٣
  .إنزال المني -٤

وھو تعمد إخراج المن ي فإن ھ        باستمناءالنزول  فإن حصل   
یفطر سواء حصل بالی د أو بالح ك أو ب أي طریق ة أخ رى              

  .وجد حائل أم لم یوجد
ع  ن مباش  رة ، كم  ن أم  ا غی  ر االس  تمناء ف  إن ن  زل المن  ي  

أو یلم سھا بب شرتھ أي ب دون    یقبل امرأة فینزل من ھ المن ي      
حائ  ل فین  زل المن  ي فإن  ھ یفط  ر ، أم  ا إذا ن  زل المن  ي من  ھ  
بغیر مباشرة كأن لمس زوجتھ من وراء حائل فخرج منھ       
مني فال یفطر لوج ود الحائ ل ، ومث ل أن ین ام فیح تلم ف ال                 

  .لعدم وجود مالمسة مع المرأةیفطر 
ذا ل  م وأم ا إ  تح رم إذا كان  ت تح رك ش  ھوتھ  : وحك م الُقْبل  ة  

إال إذا  ال صوم   تحرك شھوتھ فخ الف األول ى ، وال تبط ل           
  .بسببھا الشخص أنزل 

ھذا إذا خرج المني فإن خرج الم ذي ل م یفط ر كم ن یقب ل               
  .أو یلمس فیمذي فال یفطر

وإذا اص  بح اإلن  سان وھ  و مجن  ب ف  صیامھ ص  حیح ف  ال       
نلزمھ أن یغتسل قبل أذان الصبح فلو ج امع زوجت ھ ون ام              

  .جر فال شيء علیھ وصیامھ صحیحواستیقظ بعد الف
فمن ارتد عن دین اإلسالم ولو للحظة ثم رجع : الردة  -٥

  .فقد بطل صیامھ
  . ولو للحظةالحیض -٦
  . ولو للحظةوالوالدة  لنفاسا -٧



  . ولو للحظةالجنون -٨
 ف  إن أف  اق ول  و للحظ  ة   اإلغم  اء إذا ع  م جمی  ع النھ  ار   -٩

  .صح صومھ
 عند السحور أن یغمى على شخص بسبب مرض: مثال

وال یستیقظ إال بعد الغروب فھذا یلزمھ القضاء فإن أفاق 
  .قبل لحظة من الغروب صح صومھ

 ول و اس تغرق جمی ع النھ ار     ص احبھ  وأما الن وم ف ال یفط ر     
  .فال نشترط أن یستیقظ ولو للحظة

ویشترط في ھذه المفط رات ك ي یفط ر بھ ا ال صائم ثالث ة              
  :شروط ھي 

ب مفطرا ناسیا فال یفطر كن أك ل   ، أما من ارتك    العْمُد -١
وش  رب أو ج  امع وھ  و ن  اس ل  صیامھ ف  ال یفط  ر وال إث  م    

  .علیھ وال قضاء
 ف ال یفط ر كم ن        ، أما من أكره على اإلفط ار       اإلختیار -٢

م  سك ووض  ع الم  اء ف  ي فم  ھ أو كزوج  ة ربطھ  ا زوجھ  ا   
  .وجامعھا فال فطر في ذلك لعدم اإلختیار

 أن ھ ذا ال شيء م ن       م ا ل ، أي أن یكون الم سلم عا       العلم -٣
 ، ف  إن ك  ان ج  اھال فھن  ا تعاطی  ھمف  سدات ال  صیام ویح  رم 

  :تفصیل ھو 
إذا كان معذورا بأن أسلم حدیثا أو نشأ في مكان بعید ع ن          
العلم  اء كال  صحاري وش  واھق الجب  ال والمنقطع  ات م  ن     
األرض فإنھ ال یفط ر ب ذلك كم ن ال یعل م أن الق يء یفط ر           

  .الصائم فقاء فإنھ یعذر وال یفطر
وإن ك ان غی ر مع ذور ب أن ن شأ ف ي ب الد اإلس الم فھ ذا ال          

  .فطر بذلك ألنھ قّصر في طلب العلم وھو فرضیعذر وی



  "فصل في مستحبات الصیام " 
  

  : أمور ھي خمسةیسن للصائم 
 أن یتأك د ال صائم أن ال شمس    بمجردف : تعجیل الفطور  -١

  . یعجل اإلفطارقد غربت
وقت   ھ م   ن  ویح   صل ول   و ب   شربة م   اء و    : ال   سحور -٢
  .صف اللیل إلى قبل الفجر تمن

ة مساءا والفجر إذا كانت صالة المغرب في السادس: مثال
في الخامسة صباحا فال سحور یك ون ف ي ال ساعة الحادی ة             

  .عشر ونصف لیال 
  .قراءة القران والصدقةاإلكثار من  -٣
  . كالسب والشتمترك الفاحش من الكالم -٤
  .ة الصائم ال ترد ، فإن دعوالدعاء عند اإلفطار -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في األیام التي یحرم صومھا " 
  

  : ھي مواضعستة في صیام الیحرم 
 وھو عی د الفط ر فم ن ص امھ أث م وال       األول من شوال   -١

  .یصح صیامھ
 وھو عید األضحى فمن ص امھ     العاشر من ذي الحجة    -٢

  .أثم وال یصح صیامھ
م   ن ذي  -١٣-١٢-١١ وھ   ي أی   ام الت   شریق الثالث   ة   -٣

  .فمن صامھا أثم وال یصح صیامھ الحجة
 إلى ١٦ وھو من یوم    النصف األخیر من شھر شعبان     -٤

  .نھایة الشھر فمن صامھا أثم وال یصح صیامھ
إذا لم یوم الثالثین من شعبان  :  یوم الشك وتعریفھ ھو      -٥

 تح دث الن اس برؤی ة     ومع الصحو    ة الثالثین لیر الھالل لی  
أو ش ھد م ن   م سلم ع دل برؤیت ھ    من دون أن یشھد     الھالل

  .ال تقبل شھادتھ كامرأة أو صبي
لبی  ان أن  ھ إذا   " إذا ل  م ی  ر الھ  الل لیل  ة الثالث  ین   " فقولن  ا 

الھالل لیلة الثالثین فال یك ون ی وم ش ك ألن ھ حینئ ذ         شوھد
  .یكون أول أیام رمضان یقینا

ألنھ إذا كان مع الغیم فإن ھ س یكون    " مع الصحو " وقولنا  
 ش  ك وحینئ  ذ یح  رم ص  ومھ باعتب  اره م  ن  م  ن ش  عبان ب  ال

  .النصف الثاني من شعبان
وتحدث الن اس برؤی ة الھ الل م ن دون أن ی شھد       " وقولنا  

أي أن یشیع حدیث بین الناس أنھ ق د        " مسلم عدل برؤیتھ  
ش  وھد الھ  الل م  ن غی  ر أن ی  أتي ع  دل فیتق  دم بال  شھادة       

  .فحینئذ یتولد في النفس شك 



" ل ش ھادتھ ك امراة أو ص بي       أو ش ھد م ن ال تقب        " وقولنا  
ھذا ھو السبب الثاني لحصول الشك وھو أن یشھد برؤیة          
الھالل من ال تقبل شھادتھ كأن تأتي امرأة فتقول رأیتھ أو        
صبي ویقول رأیتھ فإنا ال نقبل ھذه الشھادة ألنھ ال بد م ن      

  .یتولد في النفس شك قد رجل عدل ولكن 
  .صحة وحكم یوم الشك ھو حرمة صومھ مع عدم ال

مت ى یج وز ص وم ی وم ال شك أو الن صف األخی ر               :  مسألة
  من شعبان ؟

  :یجوز صومھما في ثالث حاالت 
  .أو كفارة أو نذر  كقضاء: بًا إذا كان الصوم واج -١
     ك  صوم االثن  ین   ) : ورد  ( إذا كان  ت ل  ھ س  نة معت  ادة    -٢
  . الخمیسو

 ١٥بأن ص ام ی وم       : إذا وصل النصف الثاني بما قبلھ      -٣
 وإذا ص ام  ١٦یجوز لھ أن ی صوم الی وم ال ذي بع ده ی وم            ف

 وھكذا إلى آخر الشھر فإذا ١٧ جاز لھ صوم یوم ١٦یوم 
    .أفطر یومًا واحدًا حرم علیھ صوم بقیة الشھر 

 من شعبان أو ی وم ال شك ع ن    ٢٢صام شخص یوم  : مثال
ألنھ لم یتطوع بال صوم ب ل ھ و      نذر نذره فصیامھ صحیح     

  .صیام فرض
ص عادتھ أن یصوم كل اثنین وخم یس فواف ق          شخ: مثال  

  .یوم اإلثنین ھو یوم الشك فیجوز صومھ
 من رم ضان ث م بق ي ی صوم ك ل ی وم        ١٥صام یوم   : مثال

حت  ى ج  اء ی  وم ال  شك فھن  ا یج  وز ال  صیام ألن  ھ ق  د وص  لھ 
  .النصف الثاني بیوم من النصف األول

  



  "في أصحاب األعذار فصل " 
  

جزا عج زا ح سیا أو      المعذور ف ي فط ره إم ا أن یك ون ع ا           
  .عجزا شرعیا

 ال یجب علیھم ا ال صوم حال ة الح یض     فالحائض والنفساء 
والنفاس ، وإذا طرأ الحیض والنفاس على الصائمة بط ل          

  .صیامھا
ولو صامت الح ائض والنف ساء ل م ی صح ص یامھما وأثم ا              

  .أیضا لتلبسھما بعبادة فاسدة منھي عنھا
  .ویجب علیھما القضاء بعد رمضان 

 یوم  ا م   ن رم  ضان وجاءھ   ا   ٢٠ام  رأة ص   امت  : مث  ال  
 أیم فتفطر ثم تقضي بعد ذلك ، وال یج ب ف ي           ١٠حیضھا  

وبع د ش ھر م ثال    یوما القضاء التوالي بل یجوز أن تصوم   
  .تصوم یوما آخر

 الذي یضعف عن ال صیام وتنال ھ م شقة        الشیخ الكبیر  اوأم
شدیدة في الصوم فإنھ یفطر وال قضاء علیھ ألنھ لم یفطر           

ارض وال  شیخوخة مالزم  ة ل  ھ ف  ال ی  تمكن م  ن    ب  سبب ع   
  .الصیام في وقت آخر

الم  ریض ال  ذي ال ی  تمكن م  ن ال  صوم وال یرج  ى  وك  ذلك 
 بمعن  ى أن مرض  ھ م  زمن ول  یس عارض  ا فھ  ذا ال   ش  فاؤه

  .قضاء علیھ 
ولكن على الشیخ الكبیر والمریض الذي ال یرج ى ش فاؤه         

  . دفع فدیة بدل كل یوم من أیام رمضان
  .من غالب قوت البلدوالفدیة ھي مد 

  .غم٥١٠وتقدم أن المد ھو 



 ان ھ فینظر الشیخ والمریض القوت الغالب م ن البل د ویدفع         
للفقراء والمساكین كالحنطة والرز ، ویجوز دف ع األعل ى          

  .بدل األدنى كما في زكاة الفطر
ویدفع الحب للفقیر والمسكین وال یعمل ھ غ داءا أو ع شاءا            

  .ویطعمھما فإنھ ال یجزئ 
فإن  ھ یلزم  ھ الق  ضاء بع  د أن    لم  ریض غی  ر الم  زمن اأم  ا 

  .یشفى من مرضھ 
ھ و ال ذي ُیخ اف من ھ      وضابط المرض الذي یجی ز الفط ر        

  .الھالك أو تأخُر الشفاء أو زیادُة المرض
وأما المرض الیسیر كوجع ف ي ال سن وش يء م ن الحم ى              

  .فال یجیز الفطر 
 لھم ا   فإن ھ یج وز  الحامل والمرأة التي ترض ع الطف ل  وأما  

نف سیھما  عل ى  حصول ال ضرر  بشرط ھو أن یخافا  الفطر  
ك  ضرر الم  ریض م  ن الھ  الك أو زی  ادة م  رض أو ب  طء     

ب  أن تخ  اف الحام  ل  عل  ى الجن  ین والطف  ل یخاف  ا أو ش  فاء 
وتخ  اف المرض  ع ، عل  ى جنینھ  ا م  ن الھ  الك أو الم  رض 

  . انقطاع الحلیب من ثدییھا وبالتالي یتضرر الطفل
  الحام  ل أو المرض   ع ولك  ن ھنال  ك ف  رق ب   ین إذا خاف  ت     

ال   ضرر عل   ى نف   سیھما ، وب   ین إذا خاف   ا ال   ضرر عل   ى   
الجن    ین والطف    ل دون وج    ود ال    ضرر عل    ى الحام    ل     

 وف  ي ف  ي الحال  ة األول  ى یج  ب الق  ضاء فق  ط   والمرض  ع ف
   .الحالة الثانیة یجب القضاء مع الفدیة عن كل یوم مد

 الفط  ر والق  ضاء بع  د   والم  سافر س  فرا ط  ویال مباح  ا ل  ھ    
ان  س  فره بالط  ائرة ول  ھ أن ی  صوم فھ  و   رم  ضان ول  و ك   

  .مخّیربین الصوم والفطر مع القضاء



  "فصل في اإلفطار في رمضان " 
  

من أفطر في رم ضان إم ا أن یفط ر بع ذر أو یفط ر بغی ر          
ع   ذر فم   ن أفط   ر بع   ذر فق   د بین   ا حال   ھ كال   شیخ الكبی   ر   

  .ض والمسافر والحامل والمرضعیوالمر
لجم  اع وإم  ا أن  وم  ن أفط  ر بغی  ر ع  ذر فإم  ا أن یفط  ر با   

م ع اإلث م   یفطر بغیر الجم اع ، فم ن أفط ر بالجم اع لزم ھ         
   :ما ھأمران

 ٣ فیقضي یوما بدلھ ، كمن ج امع زوجت ھ ف ي      القضاء -١
  .من رمضان فإنھ یلزمھ قضاء یوم بعد رمضان

 ، ف إن ل م یج د         أو أمة   وھي مترتبة فیعتق عبدا    الكفارة -٢
 م سكینا ك ل   ٦٠، أطع م   أو ك ان ال یمل ك ال ثمن       من یعتق ھ  

مسكین مدا من الطعام من غالب قوت البلد ، فإن لم یملك          
 أيیصوم شھرین متتابعین أي الیفطر فیھ ا       فإنھ  ما یدفعھ   

  .یوم حتى الجمعة
   مع اإلثم القضاء فقطوأما من أفطر بغیر الجماع فیلزمھ 

شخص استثقل الصوم على نفسھ واش تھى الطع ام         : مثال  
  .اء بال كفارةفأفطر فھذا یأثم ویلزمھ قض

ف یمن م ات وعلی ھ ق ضاء م ن رم ضان أو ص یام               : مسألة  
  واجب ولم یصمھ فما حكمھ؟

  :ھنالك حالتان
 فھ  ذا تبق  ى ذمت  ھ م  شغولة   إذا ك  ان أفط  ر بغی  ر ع  ذر   -١

  .سواء تمكن من الصوم أو لم یتمكن
مثال التمكن أن ینتھي رمضان وعلی ھ ی وم فیبق ى یتھ اون          

  .ول یموتوال یصوم في شوال ثم في ربیع األ



مث ال ع  دم ال تمكن أن یم  وت ف  ي رم ضان قب  ل أن ی  تمكن    
  .من قضاء ما فاتھ

وفي الحالتین تبقى ذمتھ م شغولة فیج ب عل ى ولی ھ كأبی ھ               
ویج وز  م دا م ن غال ب ق وت البل د      نھ أن یطعم ا عن ھ       أو اب 

  .یصوما عنھ كال األمرین جائزبدل اإلطعام أن 
  :فھنا حالتان أن یفطر بعذر  -٢

 فھذا تمكن من الصیام ولكنھ یقصر حتى یموت     إما أن ی   -أ
تبق   ى ذمت   ھ م   شغولھ ویج   ب عل   ى ولی   ھ أن یطع   م عن   ھ   

  .ویجوز الصیام عنھ
 كامرأة ح ائض علیھ ا ق ضاء        أن ال یتمكن من الصیام     -ب
 أیام وتموت في رمضان فھذه ال ش يء علیھ ا وال یل زم              ٤

  .اإلطعام أو الصیام عنھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "خالصة كتاب الصوم " 
  

  .الصوم لغة اإلمساك
اإلمساك عن جمیع المفطرات من طلوع الفج ر        : وشرعا  

  .إلى غروب الشمس بنیة
  :ویثبت رمضان بأحد أمرین

  . رؤیة الھالل-١
  . یوما إذا لم یر الھالل٣٠ إكمال عدة شعبان -٢

  :وشروط وجوب الصیام 
  :أربعة 

  . القدرة-٤ العقل ، -٣بلوغ ،  ال-٢ اإلسالم ، -١
ال صوم عل ى الك افر وال صبي والمجن ون وغی ر           فال یجب   

القادر من ش یخ كبی ر وم ریض وح ائض ونف ساء وحام ل              
  .ومرضعة خافا الضرر ، ومسافر مسافة القصر

  :وأركان الصیام اثنان 
 النی  ة ، وھ  ي تتق  دم عل  ى المن  وي وال ی  صح المقارن  ة     -١

فإن كان الصوم فرضا وجب القصد والتعی ین ، وإن ك ان         
  . دون التعییننفالوجب القصد

  .  اإلمساك عن المفطرات-٢
  :والمفطرات تسعة ھي 

  . وصول عین إلى جوف-١
  . القيء-٢
  . الجماع -٣
  . نزول المني -٤



 أن  ھ ت  ارة یبط  ل وت  ارة     : المن  ين  زولوخالص  ة م  سألة  
  :الیبطل 

   :فال یبطل في حالتین
 أو  بنظ  ر أو فك  ر ات  صال ب  المرأة   إذا خ  رج م  ن غی  ر  -أ

  .نوم
 كاللمس  ولكن بحائلباتصال مع المرأةرج  وإذا خ- ب

  .من خلف حائل 
  : ویبطل في حالتین 

أي بأي طلب خروج المني مطلقًا :  باالستمناء ، أي -أ
  .كیفیة

  .اتصل بالمرأة بال حائل كالتقبیل للخد وإذا -ب 
  . الردة -٥
  . الحیض -٦
  . النفاس -٧
  . الجنون-٨
إذا ع  م جمی  ع النھ  ار ف  إن أف  اق ول  و للحظ  ة    اإلغم  اء  -٩

  .صح صومھ
ویشترط في ھذه المفط رات ك ي یفط ر بھ ا ال صائم ثالث ة              

  :أشیاء ھي 
  .  العلم ، واإلختیار-٢ العمد ، -١

  :یسن للصائم خمسة أمور ھي 
 اإلكثار من ق راءة  -٣ السحور  ، -٢ تعجیل الفطور ،    -١

 ال دعاء  -٥،  ترك الفاحش من الكالم-٤القران والصدقة،   
  .عند اإلفطار

  



  :ویحرم صوم ما یلي 
  . األول من شوال-١
  . العاشر من ذي الحجة-٢
  . أیام التشریق-٣
  . النصف األخیر من شعبان-٤
 ی  وم ال  شك وھ  و ی  وم ال  ثالین م  ن ش  عبان إذا ل  م ُی  ر        -٥

الھ  الل م  ع ال  صحو وتح  دث الن  اس برؤیت  ھ م  ن غی  ر أن   
  .یشھد أو شھد برؤیتھ صبي أو امرأة

  :یجوز صوم النصف الثاني في ثالث حاالت ھي و
  .  إذا كان الصوم واجبا-١
  . إذا كان لھ عادة -٢
  . إذا وصل النصف الثاني بیوم قبلھ-٣

وال   شیخ الكبی   ر والم   ریض بم   رض م   زمن ال یق   ضیان   
ویدفعان فدیة مدا من غالب قوت البل د للفقی ر أو الم سكین       

  .عن كل یوم من رمضان
ء والم  ریض بم  رض غی  ر م  زمن  وأم  ا الح  ائض والنف  سا

  .والمسافر سفرا طویال فیقضیان
ف إن خافت ا ض ررا عل ى أنف سھما           وأما الحام ل والمرض ع    

وجب القضاء فقط ، وإذا خافتا على الول د وج ب الق ضاء              
  .وفدیة ھي مد من الطعام عن كل یوم

  :ومن أفطر في رمضان بغیر عذر فلھ حالتان
  . القضاء أن یفطر بغیر الجماع فیأثم ویلزمھ-١
 أن یفطر بالجماع فیأثم ویلزمھ القضاء واكفارة وھي         -٢ 

 ، ف إن ل م یج د فی صوم      ال كافرة مؤمنة مترتبة فیعتق رقبة  



ش  ھرین متت  ابعین وإن ل  م ی  ستطع ف  یطعم س  تین فقی  را أو    
  مسكینا مدا من طعام

  :ومن مات وعلیھ صیام فلھ حالتان
ن  ھ  أن یك ون أفط  ر بغی ر ع  ذر فیل  زم ولی ھ أن یطع  م ع   -١

  .من تركتھ ، ویجوز أن یصوم بدال عنھ
  : أن یكون أفطر بعذر فھنا نفصل فنقول -٢

إما أن یكون قد تمكن من القضاء ولم یقض فیلزم ولیھ أن  
  .یطعم عنھ من تركتھ ، ویجوز أن یصوم بدال عنھ

یكون غیر متمكن من الق ضاء فالش يء علی ھ وال       وإما أن   
  .على ولیھ

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  " توضیحیة مخططات" 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  الصوم 

  
  

                           أركانھ                   مستحباتھ شروط وجوبھ
  اإلسالم              

                                                                                                                              نیة               إمساك عن مفطر                  تعجیل إفطار البلوغ      

                                                                                    سحور         العقل

   إكثار من القرآن                                                                       القدرة          
   والصدقة                                             وصول عین إلى جوف                          

                                                                                                            ترك الفحش 
                                                                                القيء

                                                                                                            الدعاء عند 
                                   اإلفطار                             الجماع             
     

                                    نزول المني
  

                                                  الردة 
  

                                                                          الحیض
  

                    النفاس                          
  
                                                                         الجنون 
  

  غماء الكاملاال                                     
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  كتاب الصوم
   *اإلس    الم: وش    رائط وج    وب ال    صیام ثالث    ة أش    یاء ( 

   .* ، والقدرة على الصوم*عقل ، وال*والبلوغ
 ، واإلم ساك ع ن     *النیة:  أشیاء   *وفرائض الصوم أربعة  

   . القيء*األكل والشرب والجماع وتعمد
م ا وص ل عم دا    :  أش یاء    *والذي یفطر بھ ال صائم ع شرة      

  * ، والحقن   ة ف   ي أح   د ال   سبیلین *إل   ى الج   وف وال   رأس
 ، والوطء عمدا في الفرج ، واإلن زال ع ن       *والقيء عمدا 

   . والحیض ، والنفاس ، والجنون ، والردة *مباشرة
.....................................................................  

  .فال تجب على كافر أصلي ، وأما المرتد فتجب علیھ* 
  .فال تجب على صبي* 
  .فال تجب على مجنون* 
  .عا العاجز حسا أو شرلىوالقدرة حسیة وشرعیة فال تجب ع* 
ع دھا أربع ة أش یاء ل یس ب دقیق ألن  ھ جع ل الجم اع الف رض الثال ث وتعم  د          * 

الق  يء الراب  ع ، وف  ي العب  ارة ق  صور إذ أن اإلم  ساك ع  ن الحقن  ة ف  ي أح  د         
السبیلین فرض أی ضا فل و ق ال واإلم ساك ع ن المفط رات وھ ي ع شرة لك ان           

  .أدق
  .والنیة یجب فیھا القصد والتعیین في الفرض، والقصد في السنة* 
عدھا عشرة بجعل ما وصل عمدا إلى الجوف نقطة وما وص ل عم دا إل ى          * 

الرأس نقطة أخرى والحقنة في أحد السبیلین نقطة ثالثة ونح ن جعلن ا الثالث ة      
  . وأضفنا نقطة جدیدة وھي االغماءنقطة واحدة وھي ما وصل إلى الجوف

  .تفطرھي الحقنة الشرجیة ولیست الحقنة في العضل أو الورید فإنھا ال * 
  .أما إذا لم یتعمد القيء فال یفطر بھ* 
مناء ت ف  ي غی  ر اإلس    - وھ  ي م  س الب  شرة بغی  ر حائ  ل   - ت  شترط المباش  رة * 

ا حصل معھا إنزال بمباشرة أفطر وبدون بماش رة ال   كالتقبیل واللمس فإنھ إذ   
  .مناء فھو مفطر دائما بمباشرة مع انثى وبغیر مباشرةتیفطر ، وأما االس



تعجی   ل الفط   ر     * :  ثالث   ة أش   یاء وی   ستحب ف   ي ال   صوم  
  . من الكالم * وتأخیر السحور وترك الُھْجِر

العی  دان ، وأی  ان الت  شریق   : *ویح  رم ص  یام خم  سة أی  ام  
  .الثالثة
  .* صوم یوم الشك إال أن یوافق عادة لھ*ویكره

 ف  ي الف  رج فعلی  ھ *وم  ن وط  ئ ف  ي نھ  ار رم  ضان عام  دا 
 ، ف  إن ل  م *عت  ق رقب ة مؤمن  ة : الق ضاء والكف  ارة ، وھ  ي  

یجد فصیام شھرین متتابعین ، ف إن ل م یج د فإطع ام س تین               
  .مسكینا ، لكل مسكین مدٌّ

ومن مات وعلیھ صیام من رم ضان ُأطع م عن ھ لك ل ی وم             
   .*مدٌّ
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  .قد أضفنا شیئین فصارت خمسة* 
  .من الكالم كالسب والشتمأي الفاحش * 
  .وكذلك یحرم صیام النصف الثاني من شعبان ویوم الشك* 
  .ھذا الرأي ضعیف والمعتمد ھو الحرمة ال الكراھة* 
ومث ل موافق ة الع  ادة ك ون ال  صیام واجب ا أو موص  وال بالن صف األول م  ن      * 

  .رمضان
  .أما إذا وطيء ناسیا فال شيء علیھ* 
  .ة كافرین فال یجزئأما إذا كان العبد أو األم* 
  .ویجوز بدل اإلطعام الصوم عنھ* 



إن عجز عن الصوم یفطر ویطعم ع ن ك ل ی وم            * والشیخ
  .مدٌّ

والحام    ل والمرض    ع إن خافت    ا عل    ى أنف    سھما أفطرت    ا 
وعلیھم   ا الق   ضاء ، وإن خافت   ا عل   ى أوالدھم   ا أفطرت   ا    

عن كل ی وم م دٌّ ، وھ و رط ل      * وعلیھما القضاء والكفارة  
  .وثلث بالعراقي

  .یفطران ویقضیان* والمسافر سفرا طویال* والمریض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  .ومثل الشیخ المریض الذي ال یرجى شفاؤه* 
المقصود بالكفارة ھو الفدیة وھي مّد من طعام عن كل یوم وت سمى الفدی ة        * 

  .ما الكفارة الكبرى فھي كفارة الجماعبالكفارة الصغرى ، أ
  .أي الذي یرجى شفاؤه* 

  .وھو ستة عشر فرسخا ، أما القصیر فال یفطر معھ * 
  
  



  "مسائل عملیة " 
  

 ش  خص اس  تیقظ ول  م یعل  م أن الی  وم ھ  و أول رم  ضان  -١
  فماذا یفعل؟

ش  خص ن  ذر أن ی  صوم یوم  ا هللا فھ  ل یج  ب علی  ھ أن      -٢
  یصومھ؟

 عاما فھل یجب علی ھ    ٦٠لغ   أسلم نصراني عن عمر ب     -٣
  ؟قضاء ما فاتھ من رمضانات أیام الكفر

    إمرأة عجوز ال تطیق الصوم فماذا تفعل؟-٤
 ش  خص م  صاب بال  سكر ویحت  اج إل  ى تن  اول الحب  وب  -٥

   ساعات فماذا یفعل في رمضان؟٦كل 
 ش  خص أص  یب بھب  وط ح  اد ف  ي ال  ضغط یحت  اج مع  ھ  -٦

  إلى الشراب فماذا یفعل؟
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . بما أنھ لم یبیت النیة من اللیل فعلیھ القضاء مع اإلمساك-١
  . نعم ألن المستحب یصیر واجبا إذا نذره -٢
  . ال یجب علیھ ذلك ألن الكافر األصلي ال یجب علیھ القضاء-٣
  . غالب قوت بلدھا تفطر وتطعم عن كل یوم من رمضان مدا من-٤
  . یفطر ویطعم عن كل یوم من رمضان مدا من غالب قوت بلده-٥
   .  یفطر ویقضي ألن مرضھ عارض-٦
  



امرأة ول دت وجاءھ ا النف اس ف ي الع شر األخی رة م ن                -٧
  رمضان فماذا تفعل ؟

ش  خص س  افر م  ن بغ  داد إل  ى الب  صرة ألج  ل ح  ضور  -٨
  حفلة غنائیة فھل یجوز لھ أن یفطر في رمضان؟

 امرأة حامل وكانت مری ضة وتخ شى م ع ال صیام ف ي              -٩
  رمضان أن یزداد مرضھا فماذا تفعل؟

م ع ال صیام     امرأة حامل تخشى على ول دھا ال ضرر          -١٠
  في رمضان فماذا تفعل؟

 ا شخص جامع في رمضان عالما عامد مختارا فم اذ       -١١
  یفعل؟

 شخص أفطر في رمضان كلھ عصیانا ثم ن دم فم اذا            -١٢
  یفعل ؟ 

  
  
  
  
.....................................................................  
  . تفطر وتقضي-٧
  . ال یجوز ألن الرخصة ال تعطى للعاصي-٨
  . تفطر وتقضي-٩

 تفطر وتقضي وتدفع فدیة ع ن ك ل ی وم تفط ر فی ھ م دا م ن غال ب ق وت               -١٠
  .البلد
 كبرى فیعت ق رقب ة    یلزمھ قضاء الیوم الذي أفطره أوال ، ثم علیھ كفارة    -١١

مؤمن  ة ف  إن ل  م یج  د فی  صوم ش  ھرین متت  ابعین ف  إن ل  م ی  ستطع ف  یطعم س  تین     
  .مسكینا لكل مسكین مد من غالب قوت البلد

  . علیھ أن یتوب ویقضي كل أیام رمضان-١٢
      



 شخص مریض ضرب بإبرة دواء في الع ضل وھ و    -١٣
  صائم فھل یفطر؟

   شخص قّطر في أذنھ وھو صائم فھل یفطر؟-١٤
 استخدم ش خص الحقن ة ال شرجیة وھ و ص ائم جھ ال              -١٥

  بأنھا تفطر فھل یفطر بھا؟
شخص في نصف النھ ار م ن رم ضان أغم ي علی ھ              -١٦

  ولم یفق إال بعد الغروب فھل أفطر؟
 شخص أثناء نھار رمضان جن لدقیقة ث م عق ل فھ ل              -١٧

  أفطر؟
 شخص صائم غضب فسبَّ اهللا عز وجل ثم اس تغفر           -١٨

   فھل أفطر؟ونطق بالشھادتین
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  . ال یفطر ألن العضل لیس جوفا منفتحا-١٣
  . نعم یفطر ألن األذن جوف مفتوح-١٤
 إن كان حدیث عھد باسالم أو نشأ في مكان بعید ع ن العلم اء ع ذر ول م           -١٥

   . یفطر ، وإال لم یعذر ویفطر
   . لم یعم االغماء جمیع النھار فال یفطر-١٦
  . نعم قد أفطر-١٧
  . نعم قد أإلطر وعلیھ القضاء إذا كان الصوم واجبا-١٨



  "باب االعتكاف " 
  

  .نیةبھو البقاء في المسجد لوقت : االعتكاف 
أن یذھب شخص إلى مسجد فین وي أن یعتك ف فی ھ           : مثال

  .لمدة یومین
، وق د ی صیر واجب ا إذا          مؤك دة  وحكم االعتك اف ھ و س نة      

نذره كأن قال شخص هللا علي أن اعتكف غدا یوم ا ك امال        
وھ  ذه قاع  دة َم  ْن ن  ذر ش  یئا ص  ار واجب  ا علی  ھ وإن ك  ان     
أصلھ مستحبا فإذا نذر أن یصوم یوما صار واجب ا ، وإذا             

  .نذر أن یتصدق صارت الصدقة واجبة وھكذا
واالعتكاف سنة في كل وق ت وف ي رم ضان أف ضل وف ي            

  . األواخر أشد استحباباالعشر
   : ثالثة ھي االعتكافصحة شروط 

  .اإلسالم ؛ فال یصح من كافر -١
  . العقل ؛ فال یصح من مجنون-٢
 الطھ  ارة ع  ن الح  دث األكب  ر ، ف  ال ی  صح م  ن مجن  ب  -٣

  .وحائض ونفساء
  :وأركانھ اثنان

 النیة ؛ ألن االعتكاف عبادة فال بد فی ھ م ن نی ة فیق ول                -١
عتك  اف ، وإذا ك  ان ق  د ن  ذر االعتك  اف  ف  ي قلب  ھ نوی  ت اال

  .فیقول في قلبھ نویت االعتكاف المنذور، أو المفروض
اللب  ث ف  ي الم  سجد أي المك  ث فی  ھ م  دة ، ف  ال ی  صح        -٢

االعتكاف في غیر المسجد ، كمن اعتكف في بیت ھ أو ف ي      
مدرسة ، وال یصح االعتكاف مع عدم المكث في المسجد      



 ب اب ویخ رج م ن       كأن یدخل مارا ف ي الم سجد ی دخل م ن          
  .آخر

  ھل یشترط وقتا معینا في االعتكاف ؟: وھنا مسألة
 نق ول إن أق ل االعتك اف ھ و ی وم            ال یشترط فال  : الجواب  

  .ولیلة مثال بل لو اعتكف لدقیقة صح اعتكافھ
دخ  ل ش  خص الم  سجد یری  د االعتك  اف فی  ھ ف  دخل   : مث  ال

فجل  س بق  در قول  ھ س  بحان اهللا والحم  د هللا وال إل  ھ إال اهللا     
  اهللا أكبر ، ثم خرج فھل صح اعتكافھ؟و

  .الجواب نعم
 وال فط ار كف بل یجوز مع اال    عتوال یشترط أن یصوم الم    

   . یشترط أن یكون في رمضان
 ولیل ة م ع     اوإن كان األفضل أن یكون مدة االعتكاف یوم         

  .الصیام
وم  ن ھن  ا نعل  م أم  را مھم  ا وھ  و أن الم  صلي ال  ذي ی  شھد   

 أو بعده   الدخول للمسجد نوى عند   الجماعة في المسجد لو     
االعتك   اف أثی   ب ث   وابین عل   ى عب   ادتین األول   ى ص   الة   

  .الجماعة ، والثانیة االعتكاف
مثال شخص راح یصلي ص الة الع شاء ف ي الم سجد فلّم ا              

 أثن اء  كبر تكبیرة االحرام مع اإلم ام ت ذكر فن وى ف ي قلب ھ            
وی  صح من  ھ ، ف  ال   االعتك  اف ، فھ  ذا یث  اب علی  ھ  ال  صالة

  .نیةالذا األجر الذي ال یستوجب منا إال ینبغي خسارة ھ
  
  
  
  



  "فصل في أنواع االعتكاف " 
  

  : ھي ثالثةأنواع االعتكاف 
  . االعتكاف المطلق أي غیر المقّید بمدة-١

أن ین   وي ش   خص االعتك   اف ف   ي الم   سجد، فل   و : مثال   ھ 
  .اعتكف لحظات وخرج من المسجد صح اعتكافھ

  .مدة بدون توالب االعتكاف المقید -٢
  .الھ أن ینوي االعتكاف لمدة یومینمث
  . االعتكاف المقید بمدة مع التوالي -٣

  .ن ینوي االعتكاف یومین متوالیینأمثالھ 
 ینقطعفمن اعتكف ثم خرج من المسجد فھل       فإذا علم ھذا    

  ؟ اعتكافھ
  .الحالتین األولتین اعتكافھ في نقطعال ی: الجواب 

خ  رج لع  ذر أو  إذا م  ا فیف  رق بیني الحال  ة األخی  رةف  وأم  ا 
ینقط ع التت ابع، وإن خ رج    عذر، فإن خ رج لع ذر ل م    لغیر  

انقطع التتابع ووجب البدء بالمدة من جدی د ف ي          لغیر عذر   
  .النذر المتتابع

  :والعذر الذي ال یقطع التتابع ھو 
الخروج لقضاء الحاجة وكانت الخالاءات تبنى خارج  -١

ھب سیاج الم سجد ، وك ذلك إذا خ رج ألج ل أن ھ اح تلم ف ذ          
   .لبیتھ لیغتسل

 الخروج بسبب مرض یشق معھ البقاء بأن كان یحتاج     -٢
إلى الذھاب إلى المشفى أو یحتاج عنای ة خاص ة ، أم ا إذا             
كان المرض ی سیرا كقلی ل حم ى وص داع ف ال یخ رج م ن           

  .المسجد



  .راغ العذرفویجب العودة فورا بعد 
وم  ا ع  دا م  ا ذكرن  ا فإن  ھ إذا خ  رج م  ن الم  سجد انقط  ع         

 كمن خرج ألجل جلب الطعام إلى أھلھ، أو عیادة         اعتكافھ
م  ریض ، أو ش  ھود جن  ازة ، أو زی  ارة ص  دیق فك  ل ذل  ك  

  .یقطع االعتكاف
  :ولنذكر أمثلة توضح ألمر أكثر 

) ن   ذر مطل   ق( ق   ال ش   خص هللا عل   ي أن اعتك   ف : مث   ال
ف  اعتكف ن  صف دقیق  ة ث  م خ  رج فھ  ذا ص  ح اعتكاف  ھ وال    

ر ع  ذر ك  أن یلزم  ھ اعادت  ھ م  ن جدی  د حت  ى ل  و خ  رج بغی   
  .ذھب للتنزه

ن ذر مقی د   (  أی ام  ٥قال شخص هللا عل ي أن اعتك ف        : مثال
ثم في الیوم الثاني م ن اعتكاف ھ خ رج          ) بمدة غیر متتابعة    

لبیت   ھ فن   ام س   اعة ث   م رج   ع لیكم   ل اعتكاف   ھ ، فاعتكاف   ھ   
عة م ن   ، ولكن ال تحت سب ال سا  صحیح وال تلزمھ اإلعادة  

 الب دء بالم دة م ن    االعتكاف فال بد م ن ق ضائھا وال یلزم ھ         
  .جدید بل یكمل

 أی  ام متوالی  ة       ٥ق  ال ش  خص هللا عل  ي أن اعتك  ف    : مث  ال
ثم في الیوم الثاني اس تیقظ وھ و   ) نذر مقید بمدة متوالیة   ( 

محتلم فخرج لبیتھ لیغتسل ثم عاد فھذا یكم ل اعتكاف ھ ول م      
  .ینقطع بخروجھ من المسجد ألجل االغتسال من الجنابة

 هللا عل  ي أن اعتك  ف ش  ھرا متوالی  ا ف  ي قال  ت ام  رأة: مث  ال
 ١٠ث  م اعتكف  ت وبع  د ) ن  ذر مقی  د بم  دة متوالی  ة( الم  سجد 

أی  ام م  ن اعتكافھ  ا جائتھ  ا حی  ضتھا فتخ  رج م  ن الم  سجد     
وبعد الطھر من الحیض واالغت سال ترج ع إل ى اعتكافھ ا            

  . وال ینقطع بخروجھا من المسجد وال تحسب مدة الحیض



لی  ة    یوم ا متوا ٢٠ك ف  ق ال ش خص هللا عل  ي أن اعت  : مث ال 
 ثم في الیوم التاسع ع شر خ رج         )نذر مقید بمدة متوالیة     ( 

لعیادة مریض فھنا انقطع اعتكافھ ووجب علی ھ ش رعا أن      
 یوم ا  ١٩ أي ال تحتسب الـ     یبدأ من جدید لكي یوفي بنذره     

وال بد من البدء من جدید، مثلما أن من وجب علیھ ص یام      
م  ھ الب  دء بالم  دة م  ن  ش  ھرین متت  ابعین ث  م أفط  ر یوم  ا لز  

  .جدید
  .یبطل االعتكاف بكل أنواعھ بالجماع: مسألة 

ش  خص معتك  ف خ  رج م  ن الم  سجد لیغت  سل م  ن      : مث  ال
  .احتالم فجامع زوجتھ فھذا انقطع اعتكافھ

  .سواء أجامع داخل المسجد أم خارجھ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

  . البقاء في المسجد لوقت ما بنیة:االعتكاف
ھ سنة مؤكدة في جمیع األوقات وفي رم ضان آك د           وحكم 

  .وفي العشر األواخر أشد تأكیدا
  .وقد یصیر واجبا إذا نذره

  :وشروط صحتھ ثالثة
  . اإلسالم-١
  . العقل-٢
  . الطھارة من الحدث األكبر-٣

  :وأركانھ اثنان
  . النیة فینوي االعتكاف أو االعتكاف المنذور-١
  .ت البقاء في المسجد ولو أدنى وق-٢

  .والصیام مع االعتكاف أفضل
  :وأنواع االعتكاف ثالثة

  . مطلق-١
  . مقید بمدة غیر متتابعة-٢
  . مقید بمدة متتابعة-٣

فیجوز الخروج من المسجد ولو لغیر عذر في االعتك اف          
المطلق، والمقید بمدة غیر متتابع ة، ویح رم الخ روج م ن             

ك اف   المقید بمدة متتابع ة وینقط ع االعت     المنذور االعتكاف
  . إال لعذر كحاجة ومرضبھ ویلزمھ االستئناف

ك  ان  ول  و وم  ن وط  ئ ام  رأة وھ  و معتك  ف بط  ل اعتكاف  ھ 
  . المسجدالوطء في

  



  "مخططات عملیة " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  االعتكاف

  
   

            أنواعھ                أركانھ حكمھ                شروط صحتھ
                                                                             

  
       نیة       لبث في المسجدسنة           واجب          إسالم   عقل    طھارة كبرى        

  )بنذر  (     ) بغیر نذر (     
  
  
  
  

  تابعمطلق         مقید بال تتابع           مقید مع الت         
               یحرم معھ الخروج بال عذر  یجوز معھ الخروج         یجوز معھ الخروج

  جماع                     ویبطل بالجماع ویبطل بالجماع               ویبطل بال
  
    
  
  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
  :*، ولھ شرطان*واالعتكاف سنة مستحبة( 

  .النیة ، واللبث في المسجد
اإلن  سان        إال لحاج  ة *عتك  اف المن  ذور وال یخ  رج م  ن اال 

  .* ال یمكن المقام معھأو عذر من حیض أو مرض
  ). بالوطء *ویبطل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  .السنة دائما تكون مستحبة فوصفھا باالستحباب للتأكید* 
عناه ھنا ك ل م ا ال ب د من ھ س واء ك ان خارج ا عن ھ أم داخ ال فی ھ،                   الشرط م * 

  . فیھیكونان ركنینف  االعتكافوھنا النیة واللبث داخالن في
إذا ك  ان متتابع  ا ، أم  ا المطل  ق والمقی  د بم  دة غی  ر متتابع  ة فیج  وز معھم  ا      * 

  .الخروج من المسجد ولو لغیر عذر
قاء أو أن یصیر المریض إلى مكان أن یستحیل معھ الباإل لیس المراد بعدم* 

  .حالة التعسر الشدید، بل المراد ھو المشقة
  .سواء أكان االعتكاف مطلقا أو مقیدا بغیر تتابع أو مقیدا مع التتابع* 
  



  "مسائل عملیة " 
  

 شخص اعتكف نصف دقیقة في المسجد ثم خرج فھل          -١
  ؟لھ یحتسب 

 أی ام ف ي الم سجد ب ال ص یام فھ  ل      ١٠ ش خص اعتك ف   -٢
  اعتكافھ؟یصح 

 أی  ام متتابع  ة فخ  رج م  ن    ٤ ش  خص ن  ذر أن یعتك  ف   -٣
الم   سجد لم   رض ش   دید أص   ابھ ث   م رج   ع فھ   ل انقط   ع      

  اعتكافھ؟
 أی ام متتابع ة ث م ف ي الی وم         ١٠ شخص نذر أن یعتك ف       -٤

  التاسع خرج لحضور درس فماذا یفعل؟
كتف خرج لقضاء حاج ة ث م ج امع زوجت ھ           ع شخص م  -٥

  في بیتھ فھل بطل اعتكافھ؟
    
  
  
  
  
  

.....................................................................  
   .  ویؤجر علیھلھ نعم یحتسب -١
   . نعم یصح اعتكافھ وال یشترط الصیام-٢
  . لم ینقطع اعتكافھ ألنھ لعذر ال یقطع التتابع-٣
 أی  ام م  ن جدی  د النقط  اع االعتك  اف ب  ذلك      ١٠ علی  ھ أن یب  دأ باالعتك  اف   -٤

  .الخروج
  . نعم قد بطل اعتكافھ وانقطع-٥



  "فصل في المسائل الضعیفة في متن الغایة " 
  
المعتمد أنھ  ضعیف و " ویكره صیام یوم الشك     "  قولھ   -١

  .یحرم
   .والحمد هللا رب العالمین



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "كتاب الحج " 
  

         ح   ّج زی    ٌد المدرس    ة  الق    صد، یق    ال : الح   ج ف    ي اللغ   ة   
  . وأراد الذھاب إلیھاھاأي قصد

 قصد بیت اهللا الح رام ألداء عب ادة  : والحج في الشرع ھو     
  .مخصوصة

وھ  ذه العب  ادة المخ  صوصة ھ  ي أعم  ال الح  ج ك  الطواف    
  .بالبیت الحرام 

  م  رة ف  ي العم  ر      ك  ل م  سلم وم  سلمة والح  ج واج  ب عل  ى 
  :إذا توفرت خمسة شروط ھي 

  .فال یجب الحج على الكافر : اإلسالم -١
  .فال یجب الحج على الصبي: البلوغ -٢
  .فال یجب الحج على المجنون: العقل -٣
  .فال یجب الحج على العبد ولو كان مكاتبا : الحریة -٤
تجب على غیر أي القدرة على الحج فال    :  االستطاعة -٥

  .المستطیع
  :االستطاعة أربعة ھي وشروط 

أن یملك المال الكافي لطعامھ وشرابھ في أثن اء س فره            -١
  .إلى الحج ولنفقة عیالھ في تلك المدة

 یوم ا  ١٥إذا فرضنا أنھ یسستغرق في رحلة الحج     : مثال  
لنفقتھم تلك الم دة ویحت اج ھ و لنفقت ھ          $ ٢٠٠ویحتاج أھلھ   

$ ٤٠٠كن وما یدفع ھ ف ي الح دود         من طعام وشراب ومس   
وجب علیھ الحج ، وإن لم یتوفر لم  $ ٦٠٠فإذا توفر لدیھ    

  .یجب



 أي یملكھا أو یملك المال     وجود وسیلة النقل التي تنقلھ     -٢
  .الذي یستأجر بھ السیارة أو الطائرة أو السفینة

 بأن یكون الطریق آمنا عل ى نف سھ ومال ھ    أمن الطریق  -٣
 أو ح  روب یخ  شى منھ  ا عل  ى  ب  أن ال یوج  د قط  اع ط  رق 

  .حیاتھ أو مالھ
أن یبقى من الزمان بعد وجود      ومعناه   : سیرمإمكان ال  -٤

  .المال ووسیلة النقل ما یمكن فیھ السیر إلى الحج
  :ولتوضیح ذلك نقول

ل و أن شخ صا ك ان ال یمل ك الم ال ووس یلة النق ل ث م مل ك          
من ذي الحجة وھو في العراق وعل م أن ھ           ٨المال في الـ      

سافة الطری ق واجتی  از الح دود ل ن تمكن  ھ م ن الوص  ول     م  
  وإدارك الحج فھل ھذا یجب علیھ الحج ؟

الجواب ال یجب لیس ألنھ ال یمل ك الم ال ال الزم ب ل ألن ھ                
لم یبق الوقت الكافي إلدراك الح ج فھ ذا م ا نعنی ھ بإمك ان             

  .المسیر
 الشرط أعني اإلستطاعة یتعلق بمن ھو خ ارج مك ة           اوھذ

 أھلھ ا فی ستطیع أن یح ج م ن غی ر حاج ة       أما من ك ان م ن   
إلى سفر وزاد ووسیلة نقل لقربھ من البیت الحرام فحینئذ          

   .  یلزمھ الحج
  :وأعمال الحج ثالثة أنواع ھي 

  . ومستحبات- وواجبات -أركان 
وقد عرفنا فیما سبق من الدروس أن األرك ان والف روض           

 ب اب  والواجبات كلھا بمعنى واحد ال فرق بینھا إال أنھ في     
الحج یوجد بین األركان والواجبات فرق ھ و أن األرك ان          
ی  أثم ال  شخص بتركھ  ا وال ی  صح الح  ج ك  الطواف بالبی  ت  



فم ن ترك ھ أث  م وبط ل حج ھ ول  م ی صح ، والواجب ات ی  أثم       
ال  شخص بتركھ  ا م  ع ص  حة الح  ج مث  ل رم  ي الجم  ار أي 

  .األحجار الصغیرة فإذا تركھا الحاج صح حجھ مع اإلثم
فھ  ي ی  صح الح  ج م  ع تركھ  ا وال ی  أثم     وأم  ا الم  ستحبات  

:     ال  شخص ولك  ن یفوت  ھ األج  ر مث  ل التلبی  ة أي أن یق  ول    
لبی  ك اللھ  م لبی  ك ، لبی  ك ال ش  ریك ل  ك لبی  ك إن الحم  د      ( 

كھا الح اج ص ح     رفلو ت ) والنعمة لك والملك ال شریك لك       
  .حجھ ولم یأثم
  :فتلخص أن 

  . الركن یبطل الحج بتركھ مع اإلثم-١
  .یبطل الحج بتركھ ولكن یأثم الواجب ال -٢
 الم ستحب ال یبط ل الح ج بترك ھ وال ی أثم ولك ن یفوت ھ        -٣

  .األجر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  "فصل في أركان الحج " 
  

  :أركان الحج ستة ھي 
 وال سعي   - والط واف بالبی ت      - والوقوف بعرف ة     -اإلحرام

 -وحل  ق ش  عر ال  رأس أو تق  صیره    -ب  ین ال  صفا والم  روة  
   .والترتیب بین األركان

ومعناه نیة الدخول في الحج فمن أراد الحج     : اإلحرام -١
  . نوى في قلبھ قائال نویت اإلحرام

وحین ینوي ذلك یصیر محِرما فتحرم علی ھ أم ور ت سمى             
محظ  ورات اإلح  رام مث  ل التعّط  ر وق  ص األظ  افر وحل  ق 

  .والجماع ونتف اإلبط وحلق العانة الشعر أو قصھ 
 وبعد ذلك ی صیر     ي القلب إال نیة الحج ف   فاإلحرام إذًا لیس    

فكما أن تكبیرة اإلحرام    محرما علیھ أن یجتنب عدة أمور     
یح  رم علی  ھ ك  الم الن  اس  ف الم  رء ف  ي ال  صالة  ای  صیر بھ  

واألك  ل وال  شرب فك  ذلك نی  ة ال  دخول ف  ي الح  ج تجع  ل        
  .ا تحرم علیھ أمور َمِرْحُمالمسلم 

   ؟ الحج أي متى ینويم المسلمحِروھنا سوآل متى ُی
لحج لھ أشھر معلومات أي ال یقع في أي وقت       ا :الجواب  

من السنة بل في وقت مخصوص وھو ش وال وذو القع دة            
 أی ام فالم  سلم  ١٠ م ن ذي الحج ة أي وقت ھ ش ھران و    ١٠و

ینوي في أي وق ت م ن ش وال أو ذو القع دة أو ف ي الع شر              
  .األولى من ذي الحجة 

 م ن ش وال فھن ا    ٢ في - أي نوى الحج   -مسلم أحرم   : مثال
ورات اإلح   رام حرم   ا علی   ھ أن یجتن   ب محظ      ی   صیر م



 ٨وینتظر إلى أن تحین أولى أعمال الحج التي تك ون ف ي    
  .من ذي الحجة

 م  ن ذي الحج  ة فھن  ا ی  صیر    ٧م  سلم أح  رم ف  ي   : مث  ال 
وینتظ ر إل ى   محرما علیھ أن یجتنب محظ ورات اإلح رام        

  . من ذي الحجة لتبدأ أعمال الحج٨
محرم ا من ذ فت رة     فالفرق في المثالین ھ و أن األول ص ار          

طویلة فیمنع نفسھ من أمور مباحة لفترة طویلة أما الثاني           
فق  د ص  ار محرم  ا م  ن فت  رة ق  صیرة فیبق  ى قب  ل اإلح  رام    

  .یتمتع بالمباحات
األفضل أن یق وم  وھذا ھو أقل اإلحرام وھو نیة في القلب    

  :بما یلي 
یبدأ من یرید اإلحرام فیغتسل ویقص شاربھ ویزی ل ش عر         

 ویق   ص أظ   افره ویم   شط ش   عره وین   زع   اإلب   ط والعان   ة
مالب  سھ ویل  بس مالب  س اإلح  رام وھ  ي عب  ارة ع  ن إزار    

 ھو قطعة قم اش توض ع عل ى أعل ى الب دن        الرداءورداء ف 
م ن ال سرة إل ى    واإلزار ھو قماش یلف عل ى أس فل الب دن         

خ  صر لمن  ع وال ب  أس بل  ف الح  زام ح  ول ال تح  ت الركب  ة 
ورات محظ   ال ألن م  ن انف  الت اإلزار وانك  شاف الع  ورة  

ل عل ى   لبس الثیاب المخیطة أي الثیاب التي تخ اط وتف صّ         
الج     سم ك     القمیص والبنطل     ون وال     سترة والجواری     ب  
والمالبس الداخلیة وغیرھا فالرجل یتعرى تمام ا م ن ك ل      
ھذه المالبس ویرتدي بدال عنھا ث وبین أبی ضین ھم ا إزار      
ورداء وھ  ذا بالن  سبة للرج  ل أم  ا الم  رأة ف  ال تل  بس ھ  ذه       

بقى عل ى مالب سھا المخیط ة ولك ن تجتن ب ل بس             الثیاب وت 



 أو البرقع لستر الوج ھ وتجتن ب ك ذلك س تر الكف ین        نقابال
  .قفازینبال

وبع   دما یخ   رج م   ن الحم   ام الب   سا ثی   اب اإلح   رام وھ   و  
متوض  أ ی  ستقبل القبل  ة وی  صلي ركعت  ین ت  سمى ركعت  ي      

تلفظ ستحب أن ی   ث  م ین  وي ف  ي قلب  ھ اإلح  رام وی     اإلح  رام
نوی  ت الح  ج وأحرم  ت ب  ھ هللا تع  الى  (  بالنی  ة بل  سانھ ق  ائال

  ) .لبیك اللھم بحجة 
ف  تلخص م  ن ذل  ك أن اإلح  رام ھ  و نی  ة الح  ج وم  ن أح  رم   
حرم   ت علی   ھ أم   ور عدی   دة مث   ل ل   بس المخ   یط وق   ص   
األظف  ار والجم  اع وغیرھ  ا وی  ستحب أن یغت  سل وینظ  ف  
بدن  ھ ویزی  ل ال  شعر م  ن اإلب  ط والعان  ة ث  م یل  بس ثی  اب         

بقلب ھ   اهللا ثم ینوي اإلحرام      اإلحرام ویصلي ركعتین لوجھ   
  .ولسانھ

  

  
  
  



  . ولو للحظةالوقوف بعرفة -٢
تبع د ع ن   ف ي أرض الح رمین     واس عة   وعرفة ھي منطق ة     

 كیل و مت ر وھ ي الی وم مح ددة           ٢٠ح والي   المسجد الحرام   
 ی   ذھب نعلیھ   ا الفت   ات كبی   رة ی   شاھدھا الن   اس فیج   ب أ

الحاج إلى ھذه المنطقة ویتواجد فیھا ولو لثانیة واحدة وال     
ی  شترط أن یك  ون واقف  ا ب  ل ی  صح م  ع الجل  وس ول  و ك  ان  

 وھي تسیر أي یكفي ولو ف ي حال ة الم رور           داخل السیارة 
، وال د ھن اك  المھم أن یتواج    بل لو كان نائما ص ح حج ھ ف          

قف في مكان معین س واء تواج د عل ى الجب ل            یشترط أن ی  
  .أو على أرض منبسطة كل ذلك جائز

 من ذي الحجة م ن زوال       ٩ووقت الوقوف بعرفة ھو في      
 ذي  ١٠الشمس حین الظھیرة وینتھ ي بطل وع الفج ر م ن            

  .الحجة
وی  ستحب أن یطی  ل البق  اء ھن  اك ویغت  سل ألج  ل الوق  وف   

  .بعرفة ویكثر من الدعاء والذكر 

  
        



  . أي بالكعبةالطواف بالبیت -٣
ویج   ب أن یك   ون عل   ى طھ   ارة م   ن ال   نجس والح   دث       
األص  غر واألكب  ر وی  ضع القبل  ة عل  ى ی  ساره ویبت  دأ م  ن     

 ح ول   مرات أي یب دأ بال دوران     ٧الحجر األسود ویطوف    
البی  ت وكلم  ا وص  ل إل  ى الحج  ر األس  ود تنتھ  ي ال  دورة      

  . مرات٧ى إلى أن یكمل ألولا
وی   ستحب بع   دما أن یكم   ل الط   واف أن ی   صلي ركعت   ین 

  .تسمى ركعتي الطواف
 م   ن ذي ١٠وی   دخل وق   ت الط   واف م   ن منت   صف لیل   ة  

  .تطیع أن یؤدیھ في لیل أو نھاریالحجة ویبقى مستمرا فس
 رك  ن ف  ي الح  ج بط  واف وی  سمى ھ  ذا الط  واف ال  ذي ھ  و 

  .اإلفاضة
   

      

  



  .السعي بین الصفا والمروة -٤
  .اخل مكة قریبان على الكعبة  دوالصفا والمروة جبالن

ومعنى السعي أن یرتقي الصفا ثم یم شي حت ى ین زل إل ى           
األرض المنب  سطة ث  م ی  صعد عل  ى الم  روة وھك  ذا یفع  ل      

  .مرات٧
والی  وم ال  صفا والم  روة داخ  ل الم  سجد الح  رام ف  ال یوج  د  

 وإنم  ا ص  ار مبنی  ا علی  ھ عل  ى ش  كل   المع  الم واض  حجب  ل
ب للح  اج أن علم  ان أخ  ضران ی  ستحفی  ھ منح  در ووض  ع 

 فی صعد   معنى أنھ یجب أن یبدأ    بیھرول في ھذه المسافة ،      
 ویم شي بھ دوء   بال صفا م ن ب اب ی سمى ب اب      عل ى ال صفا  

حت  ى إذا وص  ل إل  ى العالم  ة الخ  ضراء األول  ى رك  ض      
وی  ستمر راك  ضا إل  ى أن ی  صل إل  ى العالم  ة الخ  ضراء      
الثانیة فیتوقف ویمشي بھدوء حتى یصل إلى المروة فھذه       

 م  ن الم  روة ماش  یا حت  ى إذا وص  ل إل  ى     م  رة ث  م یرج  ع  
العالمة الخضراء ركض وی ستمر راك ضا إل ى أن ی صل            
إل  ى العالم  ة الخ  ضراء األخ  رى فیتوق  ف ویرج  ع یم  شي  
حتى یصل إلى الصفا فیصیر ذھابھ وإیابھ م رتین فیك ون           
البدء بالصفا وختام المرة السابعة عن د الم روة وق د یك ون           

أس ، ث   م إن زح   ام ال ی   تمكن مع   ھ م   ن ال   ركض ف   ال ب      
  .الركض للرجال فقط

ویك   ون وق   ت ال   سعي بع   د الط   واف أي بع   د أن یط   وف 
بالكعب  ة ی  ذھب وھ  و داخ  ل الم  سجد الح  رام إل  ى مك  ان         

  . مرات٧السعي ویسمى المسعى فیسعى ھناك 



  
  

  المسعى
  

  
  
  
  
  



   .الحلق أو التقصیر -٥
مسلم من السعي بین الصفا والمروة یق وم  فبعد أن ینتھي ال  

بحلق شعر رأس ھ أو یق صِّره والحل ق أف ضل وأم ا الم رأة               
  .تحلقفتقصر وال 

ثالث  ة ش  عرات م  ن ش  عر   ویتحق  ق الق  در الواج  ب بإزال  ة   
  .الرأس بأي كیفیة من حلق أو قص أو نتف

 م ن ذي الحج ة    ١٠ووقت الحلق یكون من منت صف لیل ة         
  . فیستطیع أن یؤدیھ في أي وقتویستمر

  
 

 

 
 
 
 
 



 ث  م الوق  وف  یق  دم اإلح  رام أوال ومعن  اه أن  : الترتی  ب -٦
  .بعرفة ثانیا ثم الطواف ثالثا ثم السعي رابعا 

أما الحلق أو التقصیر فیجوز أن یق ع م ؤخرا ع ن الجمی ع        
ویجوز أن یتقدم على الطواف أي یصیر ھ و ف ي المرتب ة         

  .الثالثة
  :أي أن 

  . اإلحرام یجب أن یتقدم على الجمیع-١
  . البقیة  الوقوف بعرفة یجب أن یتقدم على-٢
  . الطواف یجب أن یتقدم على السعي -٣
 أما الحلق أو التقصیر فیج وز أن یتق دم عل ى الط واف             -٤

، واألفضل تقدیم الحلق أو التقصیر      ویجوز أن یتأخر عنھ   
  .على طواف اإلفاضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "فصل في واجبات الحج " 
  

  :واجبات الحج ستة ھي 
 رم   ي جم   رة - المبی   ت بمزدلف   ة-اإلح   رام م   ن المیق   ات 

 ط  واف - المبی  ت بمن  ى - رم  ي الجم  رات ال  ثالث -العقب  ة
  .الوداع

  . اإلحرام من المیقات -١
والمیق  ات ھ  و مك  ان ح  دده ال  شرع لإلح  رام ال یج  وز أن    

  .یجتازه المسلم من دون أن یكون محرما
  :والمواقیت خمسة ھي 

میق  ات أھ  ل المدین  ة وم  ن ج  اء ع  ن     ذو الحلیف  ة وھ  و   -أ
وم أبی  ار عل  ي یبع  د ع  ن مك  ة ح  والي ط ریقھم وی  سمى الی   

  . كم٤٣٠
بمعنى أن الذین یسكنون المدینة إذا أرادوا أن یذھبوا إل ى           
الكعبة فإنھم یم رون م ن خ الل منطق ة ت سمى الی وم أبی ار          
علي ، فھنا ننظر إذا كان من یرید الحج قد أحرم من قب ل            
أي من بیتھ أو مكان آخر فھ ذا ال ش يء علی ھ ولك ن ال ذي        

یار علي متوجھا إلى الكعب ة ألداء الح ج ول م           وصل إلى أب  
یحرم بعد فھذا یجب علیھ شرعا أن ال یجتاز ھذه المنطقة      
إال وھو مح رم وتوج د الی وم حمام ات حدیث ة ی ستطیع أن               
یغتسل فیھا ویلبس ثیاب اإلحرام ثم ینوي اإلحرام أما من           
اجت  از ھ  ذه المنطق  ة وھ  و ل  م یح  رم بع  د فھ  ذا آث  م ألن  ھ ل  م  

یق ات ولك ن ال یبط ل حج ھ ألن اإلح رام م ن             یحرم من الم  
، وھذا ھو الف رق ب ین الواج ب     المیقات واجب ولیس ركنا   

  .والركن



ولیس أبیار علي ھو خاص بأھل المدین ة ب ل ك ل م ن م ر              
فإنھ یمر على أبی ار عل ي ف ال ب د أن ال     عن طریق المدینة    

  .یجتازھا إال وھو محرم
 المن  ورة إذا ج  اء أھ  ل الع  راق ع  ن طری  ق المدین  ة : مث  ال

 فیج  ب أن ال یجتازوھ  ا  أبی  ار عل  ي وم  روا عل  ى  فحینئ  ذ 
  .بدون إحرام
 لیس المق صود أن ھ یج ب أن یب دأ اإلح رام م ن          فاتضح أنھ 

المیق  ات ب  ل یج  وز أن یح  رم قب  ل المیق  ات بم  سافة بعی  دة    
 م  ن ل  م یح  رم وم  ّر عل  ى أبی  ار عل  ي ف  ال یج  وز أن  نولك  

  .یجتازھا دون إحرام
ام ومصر والمغرب ومن جاء     فة میقات أھل الش   ْح الجُ -ب

عن طریقھم ویقع ھذا المكان بالقرب م ن مدین ة راب غ أي           
قبلھا وقد انمحت آثار الجحفة والناس الی وم یحرم ون م ن          

 مك ة م ن   ع ن  ، فراب غ أبع د   ك م ١٨٦رابغ وتبعد عن مك ة    
  . الجحفة

وھ و میق ات أھ ل      السیل الكبی ر    بسمى  یو قرن المنازل    -ج
  . كم٧٥ عن مكة نجد ومن جاء عن طریقھم یبعد

ل  م وھ  و میق  ات أھ  ل ال  یمن وم  ن ج  اء ع  ن ط  ریقم    لْم َی-د
  . كم١٢٠ تبعد عن مكة ویسمى بالسعدیة

ق وھ و میق ات أھ ل الع راق وم ن ج اء ع ن           ْر ذات عِ  -ھـ  
 ولكن الطریق الیوم ل ذات       كم ١٠٠طریقھم یبعد عن مكة     

ع  رق غی  ر معّب  د فل  ذا أھ  ل الع  راق ی  أتون ع  ن طری  ق        
  .   المدینة أو نجد



ولیس المقصود بقولنا أنھ میق ات أھ ل ال شام م ثال أنھ م ال               
یج  وز لھ  م أن یم  روا عب  ر میق  ات آخ  ر ب  ل ھ  ذا بح  سب      

  زمن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم الطریق المعتاد منذ
فینبغي أن آخر  وإذا سلكوا طریقا آخر ومروا عبر میقات        

  .ال یتجاوزوه دون إحرام

  

  



  .المبیت بمزدلفة -٢
 ١٠الم  سجد الح  رام ومزدلف  ة ھ  ي اس  م لمك  ان یبع  د ع  ن   

  .یباكیلو مترات تقر
 م ن ذي الحج ة إل ى        ١٠ م ن منت صف لیل ة         المبیت ووقت

  .طلوع الفجر 
والق  در الواج  ب فی  ھ ھ  و التواج  د لحظ  ة واح  دة م  ن بع  د     
منتصف اللیل ، والمستحب أن یبیت اللیلة ھن اك وی صلي           

 وھناك خی ام تن صب    هللالفجر في مزدلفة ویكثر من ذكر ا      
  .ألجل المبیت

  
  
  



  .رمي جمرة العقبة -٣
جمرة العقبة ھي مكان ص غیر مح وط عل ى ش كل دائ رة          و

  .في وسطھ عامود من الحجر 
فالواج  ب عل  ى الم  سلم أو الم  سلمة التق  اط س  بع حج  رات    
ورمیھا داخل ذل ك الح وض وھ ذا م ا نعنی ھ برم ي جم رة              

واح دة تل و   ) الجمرات( رمى الحجرات یجب أن تُ العقبة و 
  .وز أن ترمى جمیعا بل واحدة واحدةاألخرى فال یج

فل  و رم  ى ش  خص ح  صاتین دفع  ة واح  دة ح  سبت واح  دة   
ت سقط الح صاة    ویجب أن یقع الحجر في الحوض ف إذا ل م           

  .في الحوض لم تحتسب تلك الرمیة
  .ویستحب أن یكّبر قائال اهللا أكبر عند كل رمیة

 م   ن ذي الحج   ة  ١٠الرم   ي م   ن منت   صف لیل   ة   ووق   ت 
وی  ستمر إل   ى غ  روب ش   مس آخ  ر أی   ام الت  شریق وأی   ام     

 م ن ذي الحج ة أي الوق ت م ن       ١٣-١٢-١١التشریق ھي   
  .١٣ إلى غروب الشمس یوم ١٠منتصف لیلة 

  .وتسمى جمرة العقبة بالجمرة الكبرى

  



  )١٣-١٢-١١ ( رمي الجمرات الثالث أیام التشریق -٤
 أح   واض ف   ي ٣ جم   رات أي ٣ یوج   د ھأن   ومعن   ى ھ   ذا 

  :داخلھا عامود ھي 
الجم     رة الكب     رى ، والجم     رة الوس     طى ، والجم     رة     

  .الصغرى
فھ  ي نف  سھا جم  رة العقب  ة، فالح  اج   الكب  رى فأم  ا الجم  رة 
تصف لیلة العاشر من ذي الحجة أو یرمیھ ا         یرمیھا في من  

یوم العاشر نھارا وھ و ی وم العی د ، وھ ذا م ا تكلمن ا علی ھ                  
  .قبل قلیل وھو واجب من واجبات الحج

ث  م یرج  ع الح  اج لیرم  ي جم  رة العقب  ة م  رة ثانی  ة وی  دخل   
 ١١وقتھا ھذه المرة من زوال ال شمس عن د الظھی رة ی وم       

   .١٣یوم من ذي الحجة ویستمر إلى غروب الشمس 
ثم یذھب لیرمى مكان ا آخ ر ی سمى الجم رة الوس طى ، ث م        

  .صغرىیذھب لیرمي مكانا آخر یسمى الجمرة ال
 م   ن ص   الة الظھ   ر ی   ذھب یرم   ي   ١١ی   وم بمعن   ى أن   ھ 

ث م الوس طى    ) العقب ة ( جمرات بنفس الیوم ھ ي الكب رى        ٣
 حجرات أي أنھ ف ي  ٧ثم الصغرى ، كل واحدة یرمیھا بـ        

  .حجرا ٢١الیوم األول یرمي 
 م  ن ص  الة الظھ  ر یك  رر العملی  ة فیرم  ي  ١٢ث  م ف  ي ی  وم 

أوال الجمرة الكبرى ثم الوسطى ث م ال صغرى ك ل واح دة             
  . أیضا حجرا٢١یرمي فبسبع حجرات 

 م  ن ذي الحج  ة م  ن  ١٣ث  م ف  ي الی  وم الثال  ث أعن  ي ی  وم    
صالة الظھر یكرر العملیة للمرة األخیرة فیرم ي الجم رة          

لجم  رة ال  صغرى ك  ل   الكب  رى ث  م الجم  رة الوس  طى ث  م ا   
  . أیضا حجرا٢١یرمي فواحدة بسبع حجرات 



  ١٣-١٢-١١فیكون مجموع ما یرمیھ في أیام التشریق 
  . حجرا ٦٣= ٢١+٢١+٢١: ھو 

وإذا أضفنا علیھ ما رم اه أوال ف ي جم رة العقب ة منت صف               
 ٧٠ حج  رات یك ون المجم وع الكل  ي   ٧لیل ة العاش ر وھ و    

  .حجرا
  .ویستحب التكبیر عند كل رمیة

لجمرات كلھا تقع في منطة منى وھي تبعد عن المسجد         وا
  . كیلو مترات ٧الحرام بحوالي 

والمسافة ب ین الجم رة الكب رى والجم رة الوس طى ح والي        
ح  والي  مت  را ، والم  سافة ب  ین الوس  طى وال  صغرى ٢٣٨
   . مترا١٥١

  
  

  



   
  
  
  
  
  
  



   .المبیت بمنى لیالي أیام التشریق -٥ 
  .والقدر الواجب أن یبیت معظم اللیلة أي أكثر من نصفھا

یتواجد ف ي لیلتھ ا   ف ١١نى لیلةبمعنى أنھ یجب  أن یبات بم  
   .بما یزید عن نصف عدد ساعاتھا

ث الث   ف المجموع  ، ١٣ وف ي لیل ة   ١٢وكذا یبات ف ي لیل ة     
  .فإن لم یفعل أثم ولكن حجھ صحیح اللی
ال یكفي أن یرمى الحاج الجمرات ال ثالث أی ام الت شریق             ف

 ب  ل یج  ب علی  ھ أن یبی  ت  ث  م ین  زل إل  ى مك  ة فیبی  ت فیھ  ا، 
  ولیلة الیوم الثالث   الیوم الثاني لیلة  م األول و   الیو ةبمنى لیل 

  .من أیام التشریق بحیث یمضي معظم اللیل فیھا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   .طواف الوداع -٦
، وأراد الخ روج  الح ج  إذا أتم مناسكھ كلھا، وأنھى أعم ال   

  .من مكة، وجب علیھ أن یطوف بالكعبة طواف الوداع
 م   رات مثلم   ا ش   رحناه ف   ي ط   واف    ٧فیط   وف حولھ   ا  

  .اإلفاضة
وش  رط ط  واف ال  وداع أن یفعل  ھ عن  د إرادة ال  سفر بحی  ث  
یكون آخر عھده بالبیت قب ل ال سفر ف ال یمك ث بع ده بمك ة              

لغی ر ع ذر   إال إذا كان مشتغًال بأسباب السفر ، ف إن ت أخر         
  .وجبت علیھ إعادتھ

  

  
  
  

  



  "فصل في سنن الحج " 
  

ذكرنا بعض س نن الح ج أثن اء ش رح األرك ان والواجب ات              
 ، وقلن  ا فقلن  ا م  ثال ی  سن ف  ي اإلح  رام ل  بس الثی  اب الب  یض 

ی   ستحب ف   ي الط   واف أن ی   صلي ركعت   ین بع   د إكم   ال     
  .الطواف
  : إضافیتینسنتینوسنذكر 

 وھي لبیك اللھم لبیك ، لبیك ال ش ریك ل ك لبی ك         التلبیة -١
  .إن الحمد والنعمة لك والملك ال شریك لك

ویستحب اإلكث ار منھ ا م ن ح ین اإلح رام ورف ع ال صوت          
  .بھا إال للمرأة

حی   ة للبی  ت الح   رام م  ن ح   ین    وھ  و ت ط  واف الق   دوم  -٢
  .دخولھ مكة

 من ذي الحج ة أي ل م       ٦مثال وصل شخص إلى مكة یوم       
 م  رات ٧تب  دأ أعم  ال الح  ج بع  د فی  ذھب للط  واف بالبی  ت  

 فھ  ذا الط  واف ھ  و قب  ل الوق  وف    تحی  ة لبی  ت اهللا الح  رام  
بعرف  ة وھ  و س  نة أم  ا الط  واف بع  د الوق  وف بعرف  ة ف  ذاك  

  .ركن
  :واف  أنواع من الطثالثةفصار عندنا 

  . طواف القدوم وھو سنة -١
ووقت ھ م ن منت صف لیل ة         طواف اإلفاض ة وھ و رك ن         -٢

  . من ذي الحجة ویبقى مستمرا١٠
 طواف الوداع وھو واجب ووقت ھ ح ین إكم ال أعم ال              -٣

  .الحج وإرادة المغادرة والخروج من مكة
    



  "فصل في العمرة " 
  

العم  رة واجب  ة عل  ى ك  ل م  سلم وم  سلمة إذا ت  وفرت نف  س  
  .روط الحج من إسالم وبلوغ وعقل وحریة واستطاعةش

  :والفرق بین العمرة والحج یكمن في أمرین 
 ف  ال وق  وف ف  ي  عم  رةالح  ج فی  ھ وق  وف بعرف  ة أم  ا ال   -١

ھا ، وكذلك ال مبیت ف ي مزدلف ة ومن ى وال رم ي         عرفة فی 
  .جمار في العمرة

 م ن  ١٠ الحج لھ وقت معلوم وھو ش وال وذو القع دة و    -٢
ك ن أن  مما العمرة فال وق ت لھ ا مح دد ب ل ی    ذي الحجة، وأ 

  .تؤدى في أي شھر وفي أي یوم من السنة لیال أو نھارا
  .وللعمرة أركان وواجبات ومستحبات

    .فأركانھا ھي نفس أركان الحج بدون وقوف بعرفة
  :فأركانھا خمسة أركان ھي 

 الحل ق أو  - السعي بین الصفا والم روة   - الطواف -اإلحرام
  .تیب التر-التقصیر 

     .شيء واحد ھو اإلحرام من المیقاتھا وواجبات
  :وتلخیص العمرة باختصار 

یب  دأ الم  سلم باإلغت  سال وتنظی  ف الج  سد ث  م یل  بس ثی  اب      
اإلح  رام وی  صلي ركعت  ین ث  م ین  وي بقلب  ھ وی  تلفظ بل  سانھ   
 نوی  ت العم  رة وأحرم  ت بھ  ا هللا تع  الى لبی  ك اللھ  م بعم  رة  

حظ  ورات وحینئ  ذ ق  د ص  ار محرم  ا تح  رم علی  ھ نف  س م    
یذھب قاصدا مكة فیذھب ویط وف بالبی ت ط واف           و جحال

 بین الصفا والمروة ث م یحل ق أو    سعىاإلفاضة ثم یذھب لی   
یق   صر وتنتھ   ي عمرت   ھ وی   صیر ح   الال أي ترتف   ع عن   ھ  



محظ  ورات اإلح  رام ف  العمرة ممك  ن أن ت  ؤدى س  ریعا ال   
تحت  اج إل  ى أی  ام متع  ددة فبمج  رد الط  واف ث  م ال  سعي ث  م     

  . فھي مختصر للحجتنتھي العمرةالحلق أو العمرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  " الحج صفةفصل في " 
  

ھ   ذه كیفی   ة الح   ج م   شتملة عل   ى األرك   ان والواجب   ات       
  .والمستحبات

لنفرض أن شخصا اسمھ زی د وھ و م سلم ب الغ عاق ل ح ّر           
  مستطیع من أھل العراق خرج للحج فماذا سیفعل؟
الب اص  یجمع زید أغ راض ال سفر وی ودع أھل ھ وی صعد ب            

فإذا عبر الحدود وتوجھ ت ب ھ     متوجھا إلى الدیار المقدسة     
ة إل  ى أبی  ار عل  ي فین  زل  ھ  القافل  ة م  ن خ  الل المدین  ة متج 

الركاب ویذھب إلى الحمام فیتجرد من ثیابھ ویزی ل ش عر      
العان   ة واإلب   ط ویقل   م أظف   اره ویغت   سل ویرت   دي ثی   اب      
 اإلحرام ویخرج متوضئا لیستقبل القبلة فینوي مع التكبی ر      

نوی  ت أص  لي ص  الة اإلح  رام فی  صلي ركعت  ین ث  م ی  سلم     
وین وي بقلب  ھ وی  تلفظ بل  سانھ نوی ت الح  ج وأحرم  ت ب  ھ هللا   
تع  الى لبی  ك اللھ  م بحج  ة وھن  ا ص  ار محرم  ا فیكث  ر م  ن     
التلبی  ة وی  صعد الب  اص متوجھ  ا ب  ھ إل  ى مك  ة فی  ذھب إل  ى  
البی  ت الح  رام وی  دخل برجل  ھ الیمن  ى ق  ائال ب  سم اهللا اللھ  م  

رحمتك ویتجھ نحو الكعب ة فیجع ل الحج ر       افتح لي أبواب    
األسود عن یساره ویبدأ بطواف القدوم المستحب فیطوف     

 یب دأ ب الحجر األس ود وینتھ ي عن ده ث م ی صلي              سبع مرات 
ركعتین ھما ركعتا الطواف ثم یخرج لیذھب ی ستریح ف ي       
الفن   دق ویم   ارس حیات   ھ ب   شكل ع   ادي یأك   ل وی   شرب      

ح رام  ظ ورات اإل ویغتسل ویبدل ثیابھ غیر أنھ یجتن ب مح   
 من ذي الحجة ذھب إل ى من ى لیبی ت فیھ ا     ٨فإذا جاء یوم  

 ال  م ستحب ٨ والذھاب إل ى من ى والمبی ت فیھ ا ی وم          اللیل



 ذھ  ب إل  ى  ٩ص  باح ی  وم   ك  ان ف  إذا ی  ضر ترك  ھ ب  الحج، 
ی  ذكر رب  ھ   عرف  ة ث  م یمك  ث ف  يبع  د ص  الة الظھ  رعرف ة  

یتج  ھ إل  ى  ث  م ، ال  شمسإل  ى غ  روب   وی  دعوه بم  ا ی  شاء  
لیصلي المغرب والع شاء فیھ ا ویبی ت فیھ ا لیلت ھ            المزدلفة  

اتج  ھ نح  و من  ى لرم  ي جم  رة    ١٠ ی  وم  ص  باحك  انف  إذا 
 ، ث  م یحل  ق أو  ب  سبعة أحج  ار ) الجم  رة الكب  رى ( العقب  ة 

دخل الم سجد  یرجع إلى المسجد الحرام ف یقصر شعره ثم ی   
جھ نحو البی ت فیط وف فی ھ ط واف اإلفاض ة وی صلي               یتو

لم سعى لی سعى ب ین ال صفا     ركعتي الطواف ثم یتجھ نحو ا   
والم روة یب  دأ یال صفا ویم  شي إل  ى أن ی صل إل  ى العلم  ین    
األخضرین فیركض إذا تیسر لھ ذلك فإذا وصل إلى العلم 

الث   اني رج   ع یم   شي بھ   دوء حت   ى ی   صل إل   ى األخ   ضر 
المروة ث م یرج ع إل ى ال صفا ب نفس الطریق ة ویبق ى ھك ذا                 

 وھذه ھاثم یتجھ إلى منى ویقضي اللیلة فی    مرات   ٧یسعى  
 م  ن ذي الحج  ة ص  لى ١١ف  إذا أص  بح ی  وم اللیل  ة األول  ى 

ى جم  رة العقب  ة ل  الفج  ر والظھ  ر ث  م ی  ذھب م  رة أخ  رى إ 
 أحج  ار ث  م ی  ذھب إل  ى الجم  رة الوس  طى   ةفیرمیھ  ا ب  سبع
ال  صغرى  أحج  ار ث  م ی  ذھب إل  ى الجم  رة  ةفیرمیھ  ا ب  سبع
وھ ذه اللیل ة    أحجار ویقضي لیلتھ ف ي من ى         ةفیرمیھا بسبع 
 ص لى  ١٢فإذا جاء الیوم الث اني ی وم     بمنى،   الثانیة للمبیت 

الظھر ورم ى الجم رة الكب رى ث م الوس طى ث م ال صغرى               
وھ  ذه  أحج  ار ویق  ضي لیلت  ھ ف  ي من  ى  ةك  ل واح  دة ب  سبع 

 رم ى الجم رة الكب رى ث م     ١٣ ف إذا ج اء ی وم    اللیلة الثالثة، 
ف إذا أكم ل     أحجار   ةالوسطى ثم الصغرى كل واحدة بسبع     

  . رجع إلى مكة وقد انتھى حجھ



ویذھب ع ادة لل سوق لی شتري بع ض األغ راض والھ دایا             
ف   إذا ج   اء موع   د الرحی   ل ذھ   ب إل   ى الم   سجد الح   رام       
لیطواف طواف الوداع لیكون آخ ر عھ ده بالبی ت وی ذھب      
إلى الباص لیرجع إل ى دی اره ف إذا م ر عل ى المدین ة ن زل                 

ي وذھب إلى القبر لیسلم ووصلى ھناك وزار المسجد النب  
  علیھ وسلم وصاحبیھ أبي بكر وعمرعلى النبي صلى اهللا

  . رضي اهللا عنھما
ویرج  ع إل  ى دی  اره ب  ذنب مغف  ور وأج  ر م  شكور إن ش  اء  

  .اهللا
  : أیام ھي ٥فتلخص أن أعمال الحج تكون في 

        .ت في منىی من ذي الحجة یب٨ -١
  .مزلفة من ذي الحجة یقف في عرفة ویبیت في ٩ -٢
 ي جمرة العقبة   من ذي الحجة یذھب إلى منى لرم       ١٠ -٣

ث  م یرج  ع إل  ى مك  ة لیط  وف ط  واف  ث  م یحل  ق أو یق  صر، 
اإلفاض  ة، ث  م ی  سعى ب  ین ال  صفا والم  روة، ث  م یرج  ع إل  ى  

    .منى لیبیت فیھا اللیلة
 من ذي الحجة یرمي الجمرات ال ثالث الموج ودة          ١١ -٤

  .في منى ویبیت اللیلة في منى
م  ن ذي الحج  ة یرم   ي الجم  رات ال  ثالث ویبی   ت     ١٢ -٥

  .في منىاللیلة 
  .من ذي الحجة یرمي الجمرات الثالث  ١٣ -٦

العمرة فیمكن أن تؤدى في ساعة أو أكثر ح سب ش دة            أما  
  . الزحام

  
  



  "فصل في بیان الحرم " 
  

  :یوجد عندنا شیئان
  .المسجد الحرام ، والحرم المكي

فمك   ة فیھ   ا الم   سحد الح   رام ال   ذي ی   شتمل عل   ى الكعب   ة  
 ھ ذه ت سمى    خلفھ ا  وماوخارج المسجد من بیوت وأسواق    

بالحرم فالحرم أكبر وأوسع م ن الم سجد الح رام، ومعن ى           
اص طیاد الحیوان ات ف ال یج وز        ا  كونھ حرما أنھ یحرم فیھ    

الصید في الحرم سواء أك ان ال صیاد حاج ا أو معتم را أو              
ط اللقط  ة اویح  رم فیھ  ا قط  ع األش  جار ویح  رم التق   ح  الال 

قاط ھ كم ا    فمن جد شیئا ضاال كساعة أو مال فال یجوز الت         
ھ ذه األرض جعلھ ا اهللا أمن ا      في ب اقي األم اكن ب ل یت رك ف         

  .حتى للحیوانات
  :وحدود الحرم من أربع جھات ھي 

ینتھي الحرم عند منطقة تسمى      من جھة المدینة     شماال -١
   . كیلو متر٧التنعیم بینھا وبین المسجد الحرام 

 م ن جھ ة ج دة ینتھ ي الح رم عن د منطق ة ت سمى                 غربا -٢
  . كم١٨ تبعد عن المسجد الحرام دیبیةحال
 شرقا م ن جھ ة نج د ینتھ ي الح رم عن د منطق ة ت سمى                  -٣

  . كم١٤٫٥الجعرانة تبعد عن المسجد الحرام 
 جنوبا من جھة عرفة ینتھي الحرم عن د منطق ة ت سمى         -٤

  . كم٢٠نمرة تبعد عن المسجد الحرام 
  
  
  



  
  
  

ما كان داخل ھذا الشكل فھو من الحرم وم ا ك ان خارج ھ         
  .فھو من الحل

  
  



  "فصل في أنواع الحج " 
  

علمنا أن الحج واجب وأن العمرة واجبة فإذا ذھب المسلم 
   :ھنالك ثالث كیفیات للجمع بین الحج والعمرة ھيفلیحج 

م بع  دما یكم  ل الح  ج ی  ذھب   وھ  و أن یح  ج ، ث  اإلف  راد -١
  .لیعتمر فیكون الحج قد أفرد عن العمرة

فھن   ا الح   اج إذا ل   بس ثی   اب اإلح   رام ق   ال نوی   ت الح   ج    
ت بھ هللا تعالى لبیك اللھم بحجة ثم یكمل حجھ كم ا            وأحرم

 م ن ذي  ٨وصفنا ابتداءا من المبی ت الم ستحب بمن ى ف ي         
  م ن ذي الحج ة  ١٣الحجة وانتھ اءا برم ي الجم رات ی وم      

أي ی  ستبیح المحظ  ورات      ل  ھ أن یتحل  ل  ا أكم  ل حج  ھ ف  إذ
         وال یح    رم علی    ھ الجم    اع  ، أي یل    بس ثیاب    ھ المخیط    ة  

خ ارج ح دود الح رم م ن أي جھ ة      ثم یذھب بع د ذل ك إل ى     
 ب  العمرة أي  منھ  اح  رمفی ك  أن یخ  رج إل  ى منطق  ة التنع  یم 

یغتسل ویزیل شعر اإلبط والعان ة ویق ص أظ افره ویل بس            
 وین وي ف ي قلب ھ العم رة         ن ی صلي ركعت ی    ثیاب اإلحرام ثم  

ویتلفظ بلسانھ قائال نوی ت العم رة وأحرم ت بھ ا هللا تع الى         
لبی  ك اللھ  م بعم  رة، ث  م یتج  ھ إل  ى مك  ة فیط  وف ط  واف        
اإلفاضة سبع مرات مبتدءا م ن الحج ر األس ود ث م ی ذھب            

م  رات ٧إل  ى ب  اب ال  صفا فی  سعى ب  ین ال  صفا والم  روة       
ل  ق أو یق  صر وتنھ  ي ب  نفس الكیفی  ة الت  ي ش  رحناھا ث  م یح 

  .عمرتھ
  .ھذا ھو بیان اإلفراد وھو أفضل الكیفیات

یخ  رج خ  ارج وخالص  تھ أن یح  رم ب  الج فق  ط فیكمل  ھ ث  م   
  . فیحرم بالعمرة ویكملھاالحرم



  .وھو أن یعتمر أوال في أشھر الحج ثم یحجالتمتع  -٢
أراد شخص من أھل الیمن أن یحج فاتج ھ بالب اص           : مثال

ن زل واغت سل   ) ال سعدیة  ( لمل م  إلى مكة فلما وصل إل ى ی     
وأحرم بالعمرة قائال نویت العمرة وأحرمت بھا هللا تع الى          
لبیك اللھم بعمرة فیطوف بالبیت طواف اإلفاضة وی سعى          

ینتظ  ر حت  ى إذا ویحل  ق وتنتھ  ي عمرت  ھ ث  م یتحل  ل ویبق  ى 
 م  ن ذي الحج  ة أح  رم ب  الحج وق  ال نوی  ت الح  ج     ٨ج  اء 

  . ویكمل حجھوأحرمت بھ هللا تعالى لبیك اهللا بحجة
 وھو أن ین وي ف ي إحرام ھ م ن المیق ات نوی ت           القران -٣

الحج والعمرة وأحرم ت بھم ا هللا تع الى لبی ك اللھ م بحج ة         
وعمرة فحینئذ یؤدي أعمال الحج فقط وتندرج العمرة في         
ض  من الح  ج، أي أن  ھ ال توج  د للعم  رة أفع  ال م  ستقلة ب  ل   
نف  س أفع  ال الح  ج تكف  ي ع  ن الح  ج والعم  رة باعتب  ار أن    
العمرة ستكون داخلة ضمن الحج ، فھو ال یطوف بالبی ت       
طواف اإلفاضة مرتین ویسعى مرتین ویحل ق م رتین ب ل           

  .مرة واحدة عنھما معا ألنھ أحرم بالحج والعمرة معا
، وال ح رج  وأفضل الكیفیات اإلف راد ث م التمت ع ث م الق ران       

  .على المسلم أن یختار أیھا شاء
نف س ش ھر ذي الحج ة     فتلخص أن اإلفراد أن یحج ثم ف ي         

التمتع أن یعتمر في أشھر الحج ثم یحج في تلك      یعتمر ، و  
األشھر من نفس العام ، والقران أن ین وي الح ج والعم رة         
مع  ا ف  یحج فق  ط وت  دخل العم  رة م  ع الح  ج وھ  و أس  ھل         

  .الكیفیات ویسقط عنھ الحج والعمرة
  
  



  "خالصة كتاب الحج " 
  

  :الحج والعمرة واجبتان بخمسة شروط
  .إلسالم ا-١
  . العقل-٢
  . البلوغ-٣
  . الحریة-٤
  . االستطاعة-٥

  :وشروط االستطاعة أربعة
  . وجود المال لنفقة الحج ونفقة عیالھ مدة السفر-أ

  . وجود وسیلة النقل-ب
  . أمن الطریق-ج
  . إمكان السیر بأن یبقى وقت كاف إلدراك الحج-د

  :وأركان الحج ستة
  .تلفظ بھ اإلحرام وھو نیة الحج ویستحب ال-١
  . الوقوف بعرفة-٢
  . طواف اإلفاضة-٣
  . السعي بین الصفا والمروة-٤
  . الحلق أو التقصیر-٥
 الترتی ب إال أن  ھ یج وز تق  دیم الحل ق أو التق  صیر عل  ى    -٦

  .الطواف
  :وواجبات الحج ستة 

  : اإلحرام من المیقات ، والمواقیت خمسة -١
ى  أبی  ار عل  ي وھ  و میق  ات أھ  ل المدین  ة وم  ن ج  اء عل     -أ

  .طریقھم



 الجحف  ة وھ  و میق  ات أھ  ل م  صر وال  شام والمغ  رب      -ب
  .ومن جاء على طریقھم

 ال  سیل الكبی  ر وھ  و میق  ات أھ  ل نج  د وم  ن ج  اء عل  ى  -ج
  .طریقھم

 ال   سعدیة وھ   و میق   ات أھ   ل ال   یمن وم   ن ج   اء عل   ى    -د
  .طریقھم

  ذات عرق وھو میقات أھل العراق وم ن ج اء عل ى         -ھـ  
  .طریقھم

  . المبیت بمزدلفة-٢
  .مي جمرة العقبة ر-٣
  . رمي الجمرات الثالث-٤
  . المبیت بمنى-٥
  . طواف الوداع-٦

  :وسنن الحج اثنان 
  . طواف القدوم-١
  . التلبیة-٢

  :وأركان العمرة خمسة 
  .  اإلحرام-١
  . طواف اإلفاضة-٢
  . السعي بین الصفا والمروة-٣
  . الحلق أو التقصیر-٤
  . الترتیب-٥

  .لمیقاتالعمرة اإلحرام من ا ویجب في
  .ویسن في العمرة التلبیة

  



  :وأنواع الحج ثالثة ھي 
  . إفراد وھو تقدیم الحج على العمرة-١
  . تمتع وھو تقدیم العمرة على الحج في أشھر الحج-٢
 ق  ران وھ  و نی  ة الح  ج والعم  رة مع  ا فتن  درج العم  رة      -٣

  .بالحج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مخطط توضیحي " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  الحج 

  
  

                    سننھ واجباتھ                             أركانھ       شروط وجوبھ
                                             إحرام من میقات    إحرام         إسالم          

    بمزدلفةمبیت                 طواف                                  بلوغ
   رمي الجمار                                                       وقوف عقل         

   رمي جمرة العقیة                                               سعي          حریة
  مبیت بمنى                                   حلق               استطاعة

                         طواف الوداع                          ترتیبنفقة               
      دابة 
  أمن               

                          إمكان مسیر
  
  
  

                                  
      تلبیة       طواف قدوم           

  
                              

  
  
  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  كتاب الحج 
اإلسالم، والبلوغ  : أشیاء  *  وشرائط وجوب الحج سبعة    (

 *والعق  ل، والحری  ة ، ووج  ود ال  زاد والراحل  ة، وتخلی  ة     
  . المسیر*الطریق، وإمكان
 م  ع النی  ة، والوق  وف  *اإلح  رام: *أربع  ةوأرك  ان الح  ج  

    والمروةوالطواف بالبیت ، والسعي بین الصفا ، بعرفة 
 اإلح  رام ، والط  واف ، وال  سعي *وأرك  ان العم  رة أربع  ة

  .*والحلق أو التقصیر في أحد القولین
.....................................................................  

 في ضمن شروط الحج ولو جعلھا سبعة أشیاء ألنھ عّد شروط اإلستطاعة    * 
ل  زاد والراحل  ة وتخلی  ة الطری  ق وإمك  ان  ق  ال واإلس  تطاعة ب  دال ع  ن وج  ود ا 

 ، ث  م یق  ول وش  روط    ول  صارت خم  سة ش  روط الم  سیر لك  ان أخ  صر وأدق 
       .اإلستطاعة ویذكر الزاد والراحلة وتخلیة الطریق وإمكان المسیر

  .أي یكون خالیا من المخاطر* 
أي یبقى وقت كاف ألدراك أول أعمال الحج األساسیة وھو الوقوف بعرفة *
  .الحجة ، فإن لم یبق وقت سقط الوجوب من ذي ٩
بإض  افة الحل  ق وھ  و رك  ن والم  صنف   ونح  ن جعلناھ  ا س  تة  بع  ةرأجعلھ  ا * 

  .بإضافة الترتیبجعلھ واجبا و
فی ھ إش كال إْذ أن ظ اھره یفی د أن اإلح رام غی ر           ) اإلحرام مع النیة    (  قولھ   *

ل اإلح رام  النیة ، ولیس كذلك إْذ أن اإلحرام ھو نیة الحج أو العم رة، فل و ق ا          
  .وھو النیة لكان أوضح

  .أي أو التقصیر* 
  .نحن جعلناھا خمسة بإضافة الترتیب* 
: أي لإلم  ام ال  شافعي ، فھن  اك ق  والن لل  شافعي  ) ف  ي أح  د الق  ولین  ( قول  ھ * 

 أن الحلق أو التقصیر ركن في الحج وفي العمرة وھو القول الصحیح         األول
ركن وال واج  ب ب  ل ھ  و ش  يء   ل  یس ب  والق  ول الث  اني أن الحل  ق أو التق  صیر 

یفعل   ھ الح   اج لیتحل   ل م   ن إحرام   ھ أي ی   ستطیع أن یل   بس الثی   اب المخیط   ة  
    .ویتعطر وھذا ضعیف والصحیح أنھ ركن



اإلح رام   : * ثالث ة أش یاء  *وواجب ات الح ج غی ر األرك ان    
  .* ، والحلق*من المیقات، ورمي الجمار الثالث

عل  ى وھ  و تق  دیم الح  ج  : *اإلف  راد: *وس  نن الح  ج س  بعة
 * والتلبی  ة ، وط  واف الق  دوم ، والمبی  ت بمزدلف  ة ،العم  رة 

  .* ، وطواف الوداع*وركعتا الطواف ، والمبیت بمنى
ویل بس إزارا   * عند اإلحرام من المخیط   * ویتجرد الرجل 

   .*ورداءا أبیضین
.....................................................................  

 والواجب في كتاب الحج یجب فعلھ ولكن الركن یبطل   أي فكل من الركن   * 
  . وقولھ غیر األركان للتوضیحالحج بتركھ وال یبطل الحج بترك واجب

باض  افة المبی  ت بمزدلف  ة  : ع  دھا ثالث  ة أش  یاء ونح  ن ع  ددناھا س  تة ِأش  یاء   * 
  .ومنى ورمي جمرة العقبة، وطواف الوداع مع إسقاط الحلق ألنھ ركن

 لشمل رمي جمرة العقبة لیل ة العی د، ورم ي الجم ار         لو قال ورمي الجمار   * 
  .الثالث أیام التشریق

الحل   ق ع   ده ھن   ا واجب   ا ونح   ن ع   ددناه ركن   ا، فتح   صل م   ن جم   ع ك   الم   * 
األول أن الحل ق أو التق صیر م ن      : المصنف أن المذھب الشافعي فیھ ق والن        

ك بل النسك أي من العبادة والقول الثاني أن الحلق أو التقصیر لیس من النس     
ھو أمر عادي یفعلھ الحاج لیستبیح بھ المحظ ورات ف ال یث اب علی ھ، والق ول       
األول ھو الصحیح ثم إذا قلنا ھو من النسك فھل ھو ركن أو واجب ؟ اختار           
المصنف أنھ واجب وھو ضعیف والمعتمد في المذھب أنھ ركن یبطل الحج           

  .أو العمرة بتركھ
ف ق   د م   شى عل   ى رأي  وسن   سقط بع   ضا منھ   ا ألن الم   صن ع   دھا س   بعة * 

  .ضعیف
  .وھو أفضل من التمتع وأفضل من القران* 
  .المبیت بمزدلفة واجب على الصحیح ال سنة كما ذكر المؤلف* 
  .المبیت بمنى واجب على الصحیح ال سنة كما ذكر المؤلف* 
  .طواف الوداع واجب ال سنة كما ذكر المؤلف* 
  .ال المرأة* 
  .وجوبا* 
  . في الحج أو العمرةن یلبس غیر األبیض من الثیاباستحبابا ألنھ یجوز أ* 
   



  "مسائل عملیة " 
  

   شخص مكاتب یملك ماال فھل یجب علیھ الحج؟-١
رجل یملك نفقة السفر للحج ولكن ال یملك نفق ھ ألھل ھ            -٢

   .مدة سفره فھل یجب علیھ الحج
 وقعت حرب بین المسلمین والكفار وكانوا یترب صون         -٣

دود فھل یجب عل ى أھ ل البل د الح ج         بأھل اإلسالم في الح   
  وقت الحرب؟

 ش   خص ح   ج البی   ت فط   اف ط   واف اإلفاض   ة قب   ل     -٤
  الوقوف بعرفة فھل یصح حجھ ؟

شخص طاف طواف ال وداع قب ل س فره ث م ب دا ل ھ أن                 -٥
  یبقى یوما أو یومین في مكة فماذا یفعل؟

 م  ن ذي الحج  ة ث  م ٢ ش  خص ح  ّج البی  ت ف  اعتمر ف  ي -٦
 م ن ذي الحج ة فم ا ھ و         ٨ي  تحلل ورج ع أح رم ب الحج ف         

  نوع ھذا النسك؟ 
  
  
  

.....................................................................  
  . ال یجب ألنھ عبد-١
  . ال یجب ألنھ غیر مستطیع-٢
  . ال یجب لعدم االستطاعة ألن الطریق غیر آمن-٣
إلفاضة فعلیھ  ال یصح حجھ ألنھ یجب تقدیم الوقوف بعرفة على طواف ا    -٤

  .أن یعید الطواف بعد الوقوف
  . علیھأ ن یعیدطواف الوداع ألنھ واجب-٥
  .  ھو تمتع-٦



  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب محظورات اإلحرام " 
  

قلن  ا إن اإلح  رام ھ  و أول أرك  ان الح  ج، وأن الم  سلم إذا      
أح  رم فق  د حرم  ت علی  ھ ع  دة أم  ور ت  سمى محظ  ورات       
اإلحرام كلبس المخیط والتعطر والجم اع وغیرھ ا ونری د          

  :أن نذكرھا اآلن بالتفصیل فنقول 
  :عشر ھي اثنا محظورات اإلحرام 

 ط بالبدن أو بعضو م ن األع ضاء       ْیِح والمُ  المخیط لبس -١
ة والمالب س الداخلی ة     والجّبوالسروال  كالقمیص والبنطال   

  والجواری  ب والخف  ین والح  ذاء ویج  وز ل  بس النع  ال ب  دال  
   عن الحذاء فكل ما أحاط بالبدن كلھ أو ببعض منھ فیح رم           

   .لبسھ على الرجال فقط
ی  د ول  یس   ل  بس رج  ل مح  رم قمی  صا من  سوجا بال    : مث  ال

  مخیطا فھل یجوز لبسھ في اإلحرام؟
 فھ و    ومف ّصل علی ھ    ال یجوز ألن ھ مح یط بالب دن       : الجواب

  .مثل المخیط
 كالعمام ة والقلن سوة     الرأس للرجل بما یعد ساترا     ستر -٢

  .ستظالل بالمظلةوالشماغ ، وال بأس باال
  .مرأةلل ستر الوجھ والكفین بالقفازین -٣
 ك اإلبط والعان ة ف ال        الج سم  إزالة الشعر من الرأس أو     -٤

یج  وز لرج  ل أو ام  رأة إزال  ة ال  شعر م  ن الب  دن بحل  ق أو   
ق  ص أو نت  ف أو أي وس  یلة ، وی  دخل ف  ي الحرم  ة إزال  ة    

  .نصف شعرة أو أقل



 للرج  ل أو الم  رأة ول  و لظف  ر واح  د أو   تقل  یم األظ  افر  -٥
بعض ظف ر ، إال إذا انك سر ظف ر المح رم وت أذى ب ھ فإن ھ          

  .كسریجوز لھ أن یزیل المن
  للرج  ل والم  رأة ، وأم  ا   دھ  ن ش  عر ال  رأس واللحی  ة   -٦

  .رأس واللحیة فمكروه للرجل والمرأةلالتمشیط ل
 أي التعط   ر ب   أي عط   ر كالم   سك والعنب   ر     التطّی   ب -٧

  . سواء في بدنھ أو ثیابھوالعطور الحدیثة، للرجل والمرأة
 ، فیحرم على الرج ل والم رأة عق د النك اح        عقد النكاح  -٨

 س واء فع ل     ،ولو بدون جماع أي مجرد عق د        في اإلحرام   
ذلك لنفسھ أو لغی ره مث ل أن ی زوج الرج ل ابنت ھ أي یعق د             
النك  اح لھ  ا وھ  و مح  رم فھ  ذا ال یج  وز ول  و كان  ت ابنت  ھ      

  .حالال أي غیر محرمة
  .الجماع -٩

 كالقبل  ة واللم  س ، أم  ا بغی  ر ش  ھوة  المباش  رة ب  شھوة -١٠
  .فیجوز ، وكذا یحرم االستمناء

  : بثالثة شروط صّیدقتل ال -١١
 ، أما إذا كان الحیوان بحریا فال        أن یكون الحیوان بریا    -أ

  .یحرم صیده على المحرم كالسمك والحیتان
، أم  ا إذا ك  ان غی  ر م  أكول أن یك  ون الحی  وان م  أكوال -ب

 فال یحرم ص یده كال دب والنم ر والن سر وال صقر وال ذئب          
وال یح   رم عل   ى المح   رم ك   ذلك قت   ل ال   ذباب والبع   وض  

  .لحشرات ألنھا غیر مأكولةوا
، أي غیر إن سي وھ و یع یش         الحیوان وحشیا أن یكون    -ج

كالحیوانات المفترسة وك ذا   عادة لوحده وال یألف اإلنسان   
والحم ار  واألرنب والحم ام    األلیفة غیر اإلنسیة مثل الوز      



ي لالوح  شي، أم  ا إذا ك  ان الحی  وان إن  سیا وی  سمونھ ب  األھ  
ب   ل ف   ال یح   رم ص   یدھا مث   ل ال   دجاج والبق   ر والغ   نم واإل

  .للمحرم
  .محرم ذبح خروفا فھذا جائز وال شيء علیھ: مثال

فتلخص أن الحیوان إذا كان بحریا م أكوال وح شیا فیح رم     
 ش رط ف ال یح رم ك أن ك ان       صیده على المحرم ، وإذا فق د      

الحیوان بحریا كال سمك، أو غی ر م أكول كال ذئب أو غی ر        
  .وحشي كالدجاج

ی وان الوح شي ألیف ا فھ ل یج وز          إذا صار الح  : وھنا مسألة 
  صیده كاألرنب إذا ألف اإلنسان وكذا الحمام؟

ال یج   وز اعتب   ارا بأص   لھ أي أن أص   لھ ك   ان    : الج   واب
  .وحشیا فإذا ألف بقیت الحرمة نظرا لألصل

ث  م إن  ھ مثلم  ا یح  رم قت  ل ال  صید الم  ذكور یح  رم التع  رض 
إلیھ أي ال یجوز أن ی سعى ب صیده حت ى ل و ل م یقتل ھ مث ل              

یده بال شبكة ف إن ھ ذا ح رام، أو أن ین صب ل ھ فخ ا         أن یص 
  .فیحبسھ ثم بعدما یصیر حالال یأخذه فإن ھذا حرام أیضا

  .ات الحرمقطع نب -١٢
الشجر وھو مال ھ س اق وال زرع وھ و م ا         : والنبات یشمل   

  .لیس كذلك
فالشجر الموجود ف ي الح رم یح رم التع رض ل ھ بقط ع أو               

ھا اإلن سان أو     سواء زرع  قلع أو كسر للفروع واألغصان    
  .نبتت من دون تدخل البشر

وال یج  وز قل  ع ش  جرة أو غ  صن م  ن الح  رم ونقلھ  ا إل  ى     
  . الحل

  .ویجوز قطع الثمار كالتمر والتفاح والمشمش



  . قطع أوراق الشجرویجوز 
م ا  ك ذلك  ویجوز قطع أو قل ع ال شجر ال شوكي الم ؤذي، و           

 ویج  وز إرس  ال البھ  ائم ،وی  ؤذیھمك  ان ف  ي طری  ق الن  اس 
  .ن تلك األشجارلتأكل م

  .ویجوز قطع الیابس من األشجار
  :والزرع قسمان

  .ما استنبتھ اإلنسان ، وما لم یستنبتھ
ف  األول مث  ل الخ  ضروات والبق  ول ك  الكرفس والبطاط  ا      

  .والطماطا فھذه یجوز التصرف فیھا بالقطع والقلع
والثاني مثل الحشیش والزروع التي تنب ت ف ي ال صحراء             

 بقط  ع أو قل  ع ویج  وز إرس  ال   فھ  ذه یح  رم التع  رض لھ  ا  
  .البھائم لتأكل منھا

  .ویجوز إزالة األشواك والمؤذي منھا
إذا أخذت شجرة من الحرم أو غ صنا وزرع    : وھنا مسألة 

  في الحل فھل یبقى لھ حرمة الحرم؟
  .الجواب نعم

وعك  سھ ل  و أخ  ذت ش  جرة أو ب  ذرة أو غ  صن م  ن الح  ل     
  .وزرع في الحرم فیجوز قطعھ وقلعھ وال حرمة لھ

  . في الحالتینوذلك نظرا لألصل
 الح  رم المك  ي ث  م ھاھن  ا أم  ر یبنغ  ي التنبی  ھ علی  ھ وھ  و أن 

  .یحرم الصید وقطع النبات فیھ سواء للحل والمحرم
والمح  رم یح  رم علی  ھ ال  صید وقط  ع النب  ات وغیرھ  ا ف  ي   

  .الحل وفي الحرم
شخص حالل أي غیر محرم بح ج أو عم رة ی سكن       : مثال

م علی ھ ال صید وقط ع النب ات     داخل أرض الحرم فھذا یحر  



في أرض الحرم ، فإذا صار خارج الحرم جاز لھ ال صید   
  .وقطع النبات

شخص محرم بعمرة فھذا یحرم علیھ الصید وقط ع         : مثال
النبات في خارج الحرم وف ي داخل ھ ولك ن إن اص طاد أو               
تع  رض للنب  ات ف  ي الح  رم وھ  و مح  رم فق  د جم  ع إثم  ین     

  .في الحرماألول ألنھ محرم ، والثاني ألنھ 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب أنواع الخلل في الحج وكیفیة معالجتھ " 
  

الخل  ل ف  ي الح  ج یح  صل إم  ا ب  سبب ت  رك رك  ن أو ت  رك    
  .واجب 

  :من ترك ركنا من أركان الحج فھنا ثالث حاالت: أوال
 أن یت رك اإلح  رام ال ذي ھ  و النی ة، وف  ي ھ ذه الحال  ة ال     -أ

فحج ھ ل م ینعق د م ن     یك ون ق د دخ ل ف ي الح ج م ن أساس ھ        
  .البدایة

 أن یترك أھم ركن وھو الوق وف بعرف ة فحینئ ذ حج ھ          -ب
  :، ویجب علیھ ما یليقد فسد

 الشاة أو لم فإن لم یجد أن یدفع فدیة وھي أن یذبح شاة -١
 أی ام حینم ا     ٧ أی ام ف ي وق ت الح ج و           ٣ فیصوم   یجد ثمنھا 

   .یرجع إلى بلده
ق ادم وال یج وز     علیھ أن یقضي ھ ذا الح ج م ن الع ام ال            -٢

  .أن یؤخره إلى عام آخر
 علیھ أن یتحلل من حجھ بعمرة وھذا كالم یحت اج إل ى              -٣

  :توضیح فنقول
 م ن   ٩علمنا أن وقت الوقوف بعرفة یكون من ظھ ر ی وم            

 م ن ذي الحج ة، فل و    ١٠ذي الحجة إلى طلوع الفجر یوم     
أن شخصا نام من الزوال ولم یستیقظ إال بعد الفجر وفاتھ          

 وعلی ھ أن یق ضي   ھذا علیھ أن یذبح ش اة،     رفة ف الوقوف بع 
ھذا الحج من ال سنة القادم ة ، وعلی ھ أن یح ول حج ھ إل ى         
عم  رة فی  ذھب ھ  ذا ال  شخص ال  ذي فات  ھ الوق  وف بعرف  ة     
فیط  وف ط  واف اإلفاض  ة وی  سعى ب  ین ال  صفا والم  روة      
ویحل  ق وب  ذلك تنتھ  ي العم  رة ویتحل  ل م  ن ثی  اب اإلح  رام  



 أداھ ا ال ت سقط العم رة    ویصیر حالال ، وھذه العمرة الت ي  
، أي فھو ال یكمل أعم ال الح ج ب ل حج ھ ق د               الواجبة علیھ 

 ویج ب علی ھ أن      انتھى وبطل بفوات وقت الوقوف بعرف ة      
  .یأتي باألمور الثالثة

 أن یت  رك ركن  ا آخ  ر م  ن أرك  ان الح  ج وھ  و الط  واف  -ج
ھ أن یت دارك  والسعي والحلق أو التقصیر فحیئذ یجب علی       

  .منما فاتھ مھما طال الز
ش  خص ح  ج البی  ت فوق  ف بعرف  ة وط  اف ط  واف    : مث  ال

اإلفاضة ولم یسع ولم یحلق أو یق صر حت ى انتھ ى موس م              
  الحج بل انتھى شھر ذي الحجة كلھ فماذا یفعل؟

یبق ى محرم ا ال یتحل ل م ن إحرام ھ حت ى ی  أتي       : الج واب  
بالسعي والحلق ولو بق ي س نینا فإن ھ یظ ل محرم ا إل ى أن           

  .یأتي بالركن الذي تركھ
وھذا ھو الفرق بین من ترك الوقوف بعرفة أو ترك ركنا      

 م ن ذي الحج ھ ف إذا    ٩آخر فإن األول لھ وقت معین وھو  
ن التدارك ویجب علی ھ أن یق ضیھ        كفاتھ بطل حجھ ولم یم    

من الع ام الق ادم ویج ب أن ی أتي بفدی ة ویح ول حج ھ إل ى                  
عمرة ویج ب علی ھ أن یتحل ل وال یج وز أن یبق ى محرم ا               

اج  ب ، أم  ا م  ن فات  ھ الط  واف أو ال  سعي أو  ول  ھ فالتحل  ل 
 ب  ل یبق  ى وقتھ  ا  الحل  ق فإن  ھ ال آخ  ر لوق  ت ھ  ذه األرك  ان  

 فیجب علیھ أن یبقى محرما ویأتي بم ا     مستمرا ولو لسنین  
  .تركھ وال شيء علیھ من فدیة وحجھ صحیح

  
  
  



أن یترك واجبا م ن واجب ات الح ج كالمبی ت بمن ى             : ثانیا  
ت وقتھ  ا ألن لھ  ا وق  ت  تف  وت بف  واهورم  ي الجم  ار ، فھ  ذ

معل  وم وحینئ  ذ یج  ب علی  ھ أن یت  دارك الخل  ل ب  دفع فدی  ة     
فی  ذبح ش  اة ف  إن ل  م یج  دھا ف  ي أرض الح  رم ب  أن كان  ت       

 ف ي وق ت   ٣ أی ام  ١٠مفقودة أو لم یج د ثمنھ ا فإن ھ ی صوم        
  .بلده إذا رجع إلى ٧الحج و

زدلف ة لیل ة    شخص حج البیت ولكنھ ترك المبی ت بم       : مثال
  . وحجھ صحیحا علیھ فدیةفھذ  من ذي الحجة١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "باب الدماء الواجبة في الحج وما یقوم مقامھا " 
  

قلنا إنھ قد یحصل خلل في الحج فنحتاج إل ى فدی ة ح ددھا              
  :الشرع لجبر ذلك الخلل وھذه الفدیة أنواعھا كاآلتي 

  . الذبح فیذبح شاة مثال-١
  . التصدق بالطعام على الفقراء-٢
  . الصیام-٣

  :والخلل أیضا على أنواع ھي 
  : أن یترك ركنا ، وھو على ثالثة أقسام-١

  . أن یترك اإلحرام-أ
  . أن یترك الوقوف بعرفة-ب
  . أن یترك بقیة األركان-ج
  . أن یترك واجبا-٢
  . أن یترك مستحبا-٣
  : أن یفعل محرما وھو على ثالثة أقسام-٤

  . الجماع-أ
  . قتل الصید -ب
  . قطع نبات الحرم-ج
  . بقیة محظورت اإلحرام-د

ف  تلخص أن الخل   ل ل   ھ أربع   ة أن   واع وأن الع   الج یك   ون  
  :بواحد من ثالثة أنواع ، ھذا ھو اإلجمال وإلیكم التفصیل

أما من ترك ركنا فإن كان النیة فحجھ لم ینعقد من البدای ة       
  .فال یوجد حج من أصلھ حتى یجبر الخلل الحاصل فیھ

 ك النوم أو ب دون ع ذر    وأما من فاتھ الوق وف بعرف ة بع ذر     
كالكسل ،فإنھ حجھ فاسد ال عبرة بھ ومع الفساد یلزمھ أن          



ویلزم  ھ الح  ج یقل  ب الح  ج عم  رة ث  م یتحل  ل م  ن إحرام  ھ   
وی  دفع فدی  ة وھ  ي أن ی  ذبح ش  اة ف  ي الح  رم ال  سنة القادم  ة 

ویوزعھا على الفقراء والمساكین فإن عجز عنھا ك أن ل م           
ك  ل وم  شرب  یك  ن یمل  ك ثمنھ  ا أو ك  ان یحت  اج الم  ال لمأ    

 أی  ام إذا ٧ والح  ج أی  ام ف  ي ٣ أی  ام ١٠وس  فر فإن  ھ ی  صوم 
  .رجع إلى وطنھ

وأما من ترك بقی ة األرك ان فإن ھ ال یمك ن أن یجب ر بفدی ة                
أبدا بل یجب علیھ أن یأتي بھ ولو بعد س نین ، وق د علمن ا                
أن الط   واف وال   سعي والحل   ق أو التق   صیر یبق   ى وقتھ   ا   

تھ مشغوال وحجھ معل ق   مستمرا إلى نھایة الحیاة فتبقى ذم     
  .إلى أن یأتي بذلك الركن الذي تركھ

وأم  ا م  ن ت  رك واجب  ا م  ن واجب  ات الح  ج مث  ل أن یت  رك     
شخص رمي جمرة العقبة أو یت رك المبی ت بمزدلف ة فھ ذا         

 ف ي  ٣ أی ام  ١٠علیھ الفدیة وھي ذبح شاة فإن عجز ص ام         
  .مكة و إذا رجع إلى وطنھ

ال ركن یج ب أن    وھذا ھو الفرق بین الركن والواجب فإن        
، بینما الواج ب ل و ترك ھ         یأتي بھ وال یقوم شيء بدال عنھ      

تماما وأتى بالفدیة ب دال عن ھ ص ح حج ھ، ف الركن ال تق وم               
  .الفدیة بدال عنھ والواجب تقوم الفدیة بدال عنھ

وأما من ترك م ستحبا م ن الم ستحبات كالتلبی ة ف ال ش يء               
  .علیھ وحجھ صحیح

 فھ  ذا س  نتكلم علی  ھ ت محرم  ا م  ن المحرم  اوأم  ا م  ن فع  ل
    .بفصل مستقل 

    
   



  "فصل فیمن ارتكب محظورا من محظورات اإلحرام " 
  

فھن  ا ق  د ارتك  ب إثم  ا وف  سد حج  ھ    إذا ج  امع الح  اج  : أوال
  :ویلزمھ ثالثة أمور 

 أن یكم  ل حج  ھ الفاس  د أي ال یخ  رج من  ھ بالف  ساد ب  ل     -١
  .یبقى یكملھ ولو كان فاسدا ال یجزئ عن حجة اإلسالم

 یق   ضیھ م   ن الع   ام الق   ادم ف   ورا أي ال یج   وز أن     أن -٢
ی  ؤخره ع  ن موع  د الح  ج ف  ي ال  سنة القادم  ة ك  أن یؤجل  ھ     

  .لسنتین أو ثالث
 یلزمھ الكفارة العظمى وھي أن یذبح بدنة أي جمال -٣

ذكرا أو ناقة أنثى ال یقل العمر في البدنة عن خمس 
سنین، فإن عجز كأن لم یجده الجمألو الناقة في أرض 

أو كان ال یملك الثمن فإنھ حینئذ یذبح بقرة فإن الحرام 
 َقوََّم البدنة وتصدق ز  شیاه فإن عج٧عجز فإنھ یذبح 

  .بقیمتھا طعامًا ، فإن عجز صام بعدد األمداد
 م ن ذي الحج ة وھ و    ١٠جامع شخص زوجتھ لیلة  : مثال

مح رم ب  الحج فعلی  ھ أن ی  ذبح البعی ر ف  إن عج  ز ذب  ح بق  رة   
 عج ز قلن ا ل ھ ك م س عر البعی ر             شیاه ف إن   ٧فإن عجز ذبح    

قلن ا ل ھ اش تر بقیم ة ھ ذا      $ ٢٠٠٠في الحرم ف إن قی ل ھ و         
من غال ب ق وت البل د ووزع ھ عل ى الفق راء             المبلغ طعاما   

والمساكین ، فإن عجز ولم یملك ھذا المبل غ قلن ا ل ھ ف صم              
غ  م، فل  و ٥١٠وق  د تق  دم أن الم  د ھ  و  بع  دد أم  داد الطع  ام  

 مد من الرز في مك ة  ٥٠٠ثمن لـ $ ٢٠٠٠فرضنا أنھ الـ   
 م د م ن   ١٠٠٠ یوما ول و ك ان ثم ن    ٥٠٠فعلیھ أن یصوم    



 یوما وھ ذا فی ھ م شقة كبی رة          ١٠٠٠الرز فعلیھ أن یصوم     
  .فلیحذر المسلم من الجماع في الحج

شي البري الم أكول وھ و مح رم        حإذا قتل الصید الو   : ثانیا
س  واء قت  ل ص  ید الح  رم أو ص  ید الح  ل فتج  ب علی  ھ فدی  ة  

  :على التفصیل اآلتي
 إذا ك  ان ق  د قت  ل حیوان  ا ل  ھ ش  بیھ ف  ي ال  شكل باألنع  ام    -١

فیج  ب علی  ھ واح  دا م  ن ثالث  ة أم  ور یتخی  ر بینھم  ا أي ال    
نفرض علیھ شيء منھا وھي  أن یذبح مثل الحیوان الذي           

عاما بقیمة الحی وان ال ذي یماث ل ال صید     قتلھ، أو یشتري ط   
ویت  صدق ب  ھ عل  ى فق  راء الح  رم، أو ی  صوم بع  دد أم  داد     

  . الطعام
إذا قتل نعامة فھي تشبھ البدن ة فی ذبح جم ال أو ناق ة           : مثال

  .ویتصدق بھا على الفقراء والمسكین
إذا قت  ل حم   ارا وح  شیا فتج  ب علی   ھ بق  رة لل   شبھ     : مث  ال 
  .بینھما

  .ب علیھ شاة للشبھ بینھماإذا قتل غزال فتج: مثال
ویجوز في ھذه األمثلة بدل ذب ح المث ل أن ی شتري طعام ا          
بقیمة البعیر أو البقرة أو الشاة ویتصدق بھا عل ى الفق ارء             
ویج وز أن ینظ ر ك  م م د م ن الطع  ام ب ذلك ال ثمن فی  صوم       

  .عن كل مد یوما
قتل شخص غزاال فتج ب علی ھ ش اة فل م ی ذبح ش اة            : مثال  

ویمك ن أن ی شترى   $ ١٠٠ فوج د أن ھ   بل نظر إلى سعرھا  
  . یوما فھذا جائز١٠٠ مد من الرز فصام ١٠٠بھ 



 فحینئ  ذ كالع  صافیر أن یك  ون الحی  وان ل  یس ل  ھ مث  ل    -٢
یج   وز أن یخت   ار واح   دا م   ن أم   رین إم   ا اإلطع   ام وإم   ا  

  .الصیام
 قتل شخص بلبال فھذا علیھ أن ینظر كم قیمة البلب ل        :مثال

لمبلغ طعام ا ویعطی ھ   فحینئ ذ ی شتري ب ا   $ ٣ولنف رض أن ھ   
شترى ب ـ  على فقراء الحرم أو ینظر كم م دا م ن الطع ام ُی            

  .فیصوم عن كل مد یوما$ ٣
إذا قطع شجرة من شجر الح رم ف إن كان ت ال شجرة              :ثالثا

كبیرة ذبح بدال عنھا بق رة ، وإن كان ت ص غیرة ذب ح ب دال              
عنھا شاة، ھذا أمر والثاني یجوز ب دل البق رة أو ال شاة أن              

مة البقرة أو الشاة طعاما لفقراء الحرم أو ی صوم          یطعم بقی 
  .عن كل مد یوما

فھو یتخی ر ب ین ھ ذه الثالث ة البق رة أو ال شاة ح سب الكب ر                  
والصغر ، اإلطعام بحسب قیم ة البق رة أو ال شاة، ال صیام             
بح  سب م  ا یمك  ن أن ی  شترى ب  ھ م  ن أم  داد الطع  ام ب  سعر  

  .البقرة أو الشاة
ظ   ورات اإلح   رام أن یرتك   ب محظ   ورا م   ن مح: رابع   ا 

البقی  ة ك  الحلق وال  دھن ول  بس المخ  یط فحینئ  ذ یتخی  ر ب  ین  
  :واحد من ثالثة أمور ھي 

  . یذبح شاة-١
 مساكین لكل مسكین نصف صاع من الطع ام         ٦ یطعم   -٢

  . آصع٣فالمجموع 
  . أیام٣ یصوم -٣
       
  



  "فصل في اإلحصار " 
  

أحیانا یحرم المرء بحج أو عمرة ثم یح صل س بب خ ارج        
رادت  ھ یمنع  ھ م  ن إتم  ام الح  ج كع  دو أو أي ی  سجن      ع  ن إ

  الحاج ألي سبب أو یصاب بمرض فحینئذ ما ذا یفعل؟
  :یفعل ثالثة أمور ھي 

  . ینوي التحلل من إحرامھ -١
  . یحلق رأسھ أو یقصره -٢
  . یذبح شاة في المكان الذي منع فیھ-٣

خرج حاج من بغداد وقد أحرم ب الحج ث م من ع م ن              : مثال  
د الح   رمین ألي س   بب ك   ان فحینئ   ذ یتحل   ل ال   دخول ل   بال

ف إن عج ز   ویحلق أو یقصر وی ذبح ش اة ویرج ع إل ى بل ده           
عن الشاة أطعم بقیمتھا ، فإن عجز صام ع ن ك ل م د م ن            

  .الطعام یوما
 فالح  صر ھ  و أن یمن  ع الح  اج م  ن الوص  ول إل  ى الح  رم     

  .وإتمام أعمال الحج
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "خالصة الباب " 
  

  :محظورات اإلحرام ھي 
ل   بس المخ   یط والمح   یط بالب   دن كل   ھ أو بع   ضو من   ھ    -١

  .للرجال
  . ستر الرأس للرجال-٢
  . ستر الوجھ والكفین للمرأة-٣
  . إزالة الشعر من الرأس أو الجسم للرجل والمرأة-٤
  .تقلیم األظفار للرجل والمرأة -٥
  . دھن الشعر للرجل والمرأة-٦
  . التطّیب-٧
  . عقد النكاح-٨
  .ة مباشرة النساء بشھو-٩

  . الجماع-١٠
  . قتل الصید-١١
  . قطع النبات-١٢

ومن ت رك ركن ا م ن أرك ان الح ج ف إن ك ان النی ة فھ و ل م                     
یدخل في الح ج أص ال ، وإن ك ان الوق وف بعرف ة فحینئ ذ           

  :حجھ قد فسد، ویجب علیھ ما یلي
 أن یدفع فدیة وھي أن یذبح شاة فإن لم یجد الشاة أو لم -١

 أی ام حینم ا     ٧ الح ج و      أی ام ف ي وق ت      ٣یجد ثمنھا فیصوم    
  . یرجع إلى بلده

 علیھ أن یقضي ھ ذا الح ج م ن الع ام الق ادم وال یج وز                -٢
  .أن یؤخره إلى عام آخر

  . علیھ أن یتحلل من حجھ بعمرة-٣



وإن كان المتروك ركنا آخ ر غی ر النی ة والوق وف بعرف ة              
  .فیجب علیھ أن یأتي بھ مھما طال الزمن

  ئھ أن یدفع بدال عنھومن ترك واجبا من الواجبات فیجز
فدیة فیذبح شاة فإن لم یجدھا ف ي أرض الح رم ب أن كان ت      

 ف ي وق ت   ٣ أی ام  ١٠مفقودة أو لم یج د ثمنھ ا فإن ھ ی صوم        
  . إذا رجع إلى بلده٧الحج و

  .ومن ترك مستحبا من المستحبات فال شيء علیھ
ومن ارتكب محظورا من المحظ ورات فھ ذا فی ھ تف صیل             

  :ھو 
ھ فھن ا ق د ارتك ب إثم ا وف سد حج ھ         من جامع فقد فسد حج      

  :ویلزمھ ثالثة أمور 
  . أن یكمل حجھ الفاسد -١
  . أن یقضیھ من العام القادم فورا -٢

 یلزمھ الكفارة العظمى وھي أن یذبح بدنة أي جمال -٣
ذكرا أو ناقة أنثى ال یقل العمر في البدنة عن خمس 

عجز فإنھ سنین، فإن عجز فإنھ حینئذ یذبح بقرة فإن 
 َقوََّم البدنة وتصدق بقیمتھا طعامًا  ز  شیاه فإن عج٧بح یذ

  .فإن عجز صام بعدد األمداد
ال  صید الوح  شي الب  ري الم  أكول وھ  و مح  رم    وم  ن قت  ل  

  :فتجب علیھ فدیة على التفصیل اآلتي
 إذا ك  ان ق  د قت  ل حیوان  ا ل  ھ ش  بیھ ف  ي ال  شكل باألنع  ام    -١

ل فیج  ب علی  ھ واح  دا م  ن ثالث  ة أم  ور وھ  ي  أن ی  ذبح مث   
الحیوان الذي قتلھ، أو یشتري طعاما بقیمة الحیوان ال ذي          
یماثل ال صید ویت صدق ب ھ عل ى فق راء الح رم، أو ی صوم              

  . بعدد أمداد الطعام



 أن یك  ون الحی  وان ل  یس ل  ھ مث  ل كالع  صافیر فحینئ  ذ      -٢
یج   وز أن یخت   ار واح   دا م   ن أم   رین إم   ا اإلطع   ام وإم   ا  

  .الصیام
ف إن كان ت ال شجرة      إذا قطع شجرة من شجر الح رم        : ثالثا

كبیرة ذبح بدال عنھا بق رة ، وإن كان ت ص غیرة ذب ح ب دال              
عنھا شاة، ھذا أمر والثاني یجوز ب دل البق رة أو ال شاة أن              
یطعم بقیمة البقرة أو الشاة طعاما لفقراء الحرم أو ی صوم            

  .عن كل مد یوما
أن یرتك   ب محظ   ورا م   ن محظ   ورات اإلح   رام : رابع   ا 

بس المخ  یط فحینئ  ذ یتخی  ر ب  ین البقی  ة ك  الحلق وال  دھن ول  
  :واحد من ثالثة أمور ھي 

  . یذبح شاة-١
 مساكین لكل مسكین نصف صاع من الطع ام         ٦ یطعم   -٢

  . آصع٣فالمجموع 
  . أیام٣ یصوم -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "المخططات التوضیحیة " 
  "المخطط الرئیسي " 

  
  محظورات اإلحرام 

  
  

  
  ستر الوجھ   الدھن    التطیب     تقلیم األظافر   العقد    المباشرة  الجماع    ستر الرأس   اللبس         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "أضواء على النص " 
  

  فصل
ل   بس المخ   یط : أش   یاء *ویح   رم عل   ى المح   رم ع   شرة( 

  وتغطی    ة ال    رأس م    ن الرج    ل ، والوج    ھ م    ن الم    رأة    
   ، وتقل   یم األظ   افر، والطی   ب* ال   شعر وحلق   ھ*وترجی   ل

  .*د وعقد النكاح ، والوطء ، والمباشرة بشھوةوقتل الصی
  . النكاح فإنھ ال ینعقد* إال عقد*وفي جمیع ذلك الفدیة

  . إال الوطء في الفرج، وال یخرج منھ بالفساد*وال ُیفسده
وم  ن فات   ھ الوق   وف بعرف   ة تحل   ل بعم   ل عم   رة، وعلی   ھ  

 ، وم ن ت رك ركن ا ل م یح ل م ن إحرام ھ            *القضاء والھ دي  
، وم ن ت رك   *  ترك واجبا لزمھ الدم  ، ومن *حتى یأتي بھ  

   .سنة لم یلزمھ بتركھا شيء
  
  
  

.....................................................................  
  . وقد أضفنا علیھا الدھن للرأس واللحیة وقطع النبات*

  .أي تسریح وتمشیط الشعر وھذا ضعیف والمعتمد أن التسریح مكروه* 
  .شعر بحلق أو نتف أو قص أو بأي وسیلةأي إزالة ال* 
  .أما المباشرة بال شھوة فال تحرم* 
  .وھي تختلف وسیأتي تفصیلھا في الفصل القادم* 
  .أي من عقد وھو محرم فإن عقده باطل وال ینعقد وال یلزمھ فدیة* 
  .أي ال یفسد الحج من ھذه المحظورات إال الجماع* 
  .مالھدي ھو الشاة التي تذبح في الحر* 
  .وال یجبر بالدم بل ال بد من اإلتیان بھ وإن طال الزمن* 
  . بعد الرجوع٧ في الحج و٣ أیام ١٠وھو ذبح شاة فإن عجز صام * 
     



  فصل
  : في اإلحرام خمسة أشیاء*والدماء الواجبة

  :* وھو على الترتیب*أحدھا الدم الواجب بترك نسك
وس بعة  شاة فإن لم یجد فصیام عشرة أیام ثالثة ف ي الح ج              

  . إذا رجع إلى أھلھ
، وھ   و عل   ى  *ال   دم الواج   ب ب   الحلق والترّف   ھ  : والث   اني
ش  اة، أو ص  وم ثالث  ة أی  ام، أو الت  صدق بثالث  ة      : التخیی  ر

  .آصع على ستة مساكین
  . شاة* ویھدي*الدم الواجب بإحصار فیتحلل: والثالث
  :الدم الواجب بقتل صید، وھو على التخییر: والرابع

 أخ  رج المث ل م ن ال  نعم، أو   *ھ مث ل إن ك ان ال صید مم  ا ل    
قّومھ واشترى بقیمتھ طعاما وتصدق بھ، أو صام عن كل        
مّد یوم ا، وإن ك ان ال صید مم ا ال مث ل ل ھ، أخ رج بقیمت ھ                   

  .طعاما أو صام عن كل مّد یوما
  

.....................................................................  
ال  صیام والطع  ام فال  دم ی  شمل ال  ذبح وال  صیام    الم  راد م  ن ال  دم م  ا ی  شمل   * 

  .واإلطعام وھي وسائل جبر الخلل
النسك معناه العبادة لكن غلب اس تعمال الن سك ف ي الم أمور ب ھ ف ي الح ج،             * 

  فالمعنى ھو الدم الواجب بترك واجب من الواجبات
 الف رق ب  ین الترتی ب والتخیی  ر ھ  و أن ھ ف  ي الترتی  ب ال یج وز اإلنتق  ال إل  ى     *

 إال بعد العجز عن األول وال یجوز اإلنتقال إلى الثال ث إال بع د العج ز       الثاني
   .عن الثاني ، أما في الترتیب فیجوز اإلنتقال بحریة بدون حالة العجز

  .دھن وتقلیم األظفارالطیب وكالالترفھ ھو التنعم والتمتع بالمباحات * 
  .ةالتحلل ھو أن ینوي الخروج من النسك أي عبادة الحج والعمر* 
  .ویھدي أي یذبح ویجب أن یزیل شعره بعد الذبح* 
  .أي شبھ في الصورة لیس بصورة مطابقة ولكن نوع شبھ* 
  



  :الدم الواجب بالوطء وھو على الترتیب: والخامس
فإن لم یجدھا فبق رة ف إن ل م یج دھا ف سبع م ن الغ نم                   * بَدَنة

فإن لم یجدھا قوم البدنة واشترى بقیمتھ ا طعام ا وت صدق            
  .إن لم یجد صام عن كل مد یومابھ، ف

ي وال اإلطع  ام إال ب  الحرم، ویجزئ  ھ أن د الھ  *وال یجزئ  ھ
  .یصوم حیث یشاء

وال یج  وز قت  ل ص  ید الح  رم وال قط  ع ش  جره، والُمِح  ُل       
  .*والمحرم في ذلك سواء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.....................................................................  
  .ذكر وھو الجمل والناقة وعي األنثى من اإلبلھي تشمل ال* 
  أي أن ال  ذبح والت  صدق باإلطع  ام ال ب  د أن یك  ون ف  ي داخ  ل الح  رم المك  ي  * 

أما الصیام فیستطیع أن یصوم الحاج في أي مكان مثل أن یسافر وھو محرم   
  .إلى المدینة فیصوم الثالثة أیام

ھ قدس  یة خاص  ة أي أن ھ  ذین األم  رین غی  ر مخت  صین ب  المحرم ف  الحرم ل    * 
  .فحتى المحل ال یجوز أن یقرب الصید ویقطع النبات

  



  "مسائل عملیة " 
  

 م   ن ذي ١٠ش   خص ت   رك رم   ي جم   رة العقب   ة ف   ي   -١
  الحجة فماذا یفعل؟

 ام  رأة ق  صت ش  يءا م  ن ش  عرھا وھ  ي محرم  ة فم  اذا  -٢
  علیھا؟

 ش خص ج اء م  ن ال یمن محرم ا فمنعت  ھ ال سلطات م  ن      -٣
  دخول البالد فمذا یفعل؟

  خص قتل أرنبا في الحرم فماذا علیھ؟ ش-٤
   شخص قطع شجرة صغیرة من الحرم فماذا علیھ؟-٥
 م ن ذي الحج ة وھ و ف ي          ٩ شخص جامع زوجتھ یوم      -٦

  الحج فماذا یفعل؟
  
  
  

.....................................................................  
 إذا رجع إل ى  ٧الحج و أیام في ٣ یجب علیھ أن یذبح شاة فإن عجز صام      -١

  .بلده
 م ساكین  ٦ أیام أو تتصدق عل ى  ٣ ھي مخیرة بین أن تذبح شاة أو تصوم   -٢

  .لكل واحد نصف صاع
  ف  ي مكان  ھ ش  اة ھ  ذا مح  صر فعلی  ھ أن ین  وي الخ  روج م  ن الن  سك وی  ذبح  -٣

  . شعره وال شيء علیھویحلق
م  ویج وز أن یطع    األرنب یشبھ الشاة ال صغیرة فیج ب علی ھ ش اة ص غیرة       -٤

  .بقیمة الشاة أو یصوم عن كل مد یوما فھو مخیر بین ھذه الثالثة
 أو یطع  م بمق  دار  بم  ا أن ال  شجرة ص  غیرة فعلی  ھ أن ی  ذبح ش  اة ف  ي الح  رم -٥

  .قیمة الشاة أو یصوم عن كل مد یوما
   .  ھذا قد أفسد حجھ وعلیھ أن یكملھ رغم فساده ثم علیھ الكفارة الكبرى-٦
  



  " في متن الغایة فصل في المسائل الضعیفة" 
  

: وواجب  ات الح  ج غی  ر األرك  ان ثالث  ة أش  یاء    ( قول  ھ -١
  ).اإلحرام من المیقات، ورمي الجمار الثالث، والحلق
  .عّد الحلق من الواجبات ضعیف والصحیح أنھ ركن

وھ و تق دیم الح ج    : اإلف راد  : وس نن الح ج س بعة    ( قولھ   -٢
عل    ى العم    رة ،والتلبی    ة ، وط    واف الق    دوم ، والمبی    ت 

مزدلف  ة  وركعت  ا الط  واف ، والمبی  ت بمن  ى ، وط  واف     ب
  ) .الوداع 

)  وط واف ال وداع   - والمبیت بمنى -المبیت بمزدلفة ( عّد  
من السنن ضعیف والصحیح أنھا واجب ات، ول و ع ددناھا           

  .سننا لم یلزم الدم بتركھا
ض    عیف والمعتم     د أن  ) وترجی    ل ال    شعر   (  قول    ھ  -٣

  .الترجیل مكروه ولیس محظورا
  . هللا رب العالمینوالحمد

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " كتاب البيع "
 

 جتـد أحـدا إال وقـد بـاع أو  تكـادالوالبيع معروف للنـاس 
 .ى شيئااشرت
 : ستة أركان تتضح باملثاللبيعول

$ ١٠٠٠٠لو أن زيدا من الناس يملك سيارة وعمرا يملـك 
فرغب زيد باملال وعمرو بالسيارة فقـال زيـد لعمـرو بعتـك 

 قبلت فهنا حتقق البيـع فقال عمرو$ ١٠٠٠٠هذه السيارة بـ 
 .وانتقل ملك املال لزيد وملك السيارة لعمرو

 .بائعفزيد 
 .مشرتوعمرو 

 .ثمن$ ١٠٠٠٠والـ 
َثمُموالسيارة   .بيع واليشء الذي دفع يف مقابله النقودَ أي املنْ

 اللفـظ الـذي يـدل  أيإجيابوكلمة بعتك الصادرة من زيد 
  .قابل املالرضا يف إعطاء السيارة يف مالوالتمليك عىل 



 أي اللفظ الـذي يـدل قبولوكلمة قبلت الصادرة من عمرو 
 .الرضا والقبول بإعطاء املال مقابل السيارةعىل 

ــان  ــستة فاألرك ــال ــثمن وامل ــشرتي وال ــائع وامل َثمُهــي الب ن ْ
 .واإلجياب والقبول

ويسمى البائع واملشرتي بالعاقدين، والثمن واملثمن بـاملعقود 
 .ول بالصيغةعليه، واإلجياب والقب

 .فتصري األركان الستة ثالثة أركان اختصارا
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف رشوط العاقدين "
 

 :ني البائع واملشرتي رشوط هي عيشرتط يف العاقدين أ
    .فال يصح البيع والرشاء من صبي ولو كان مميزا : البلوغ -١
 .فاليصح البيع والرشاء من جمنون :العقل -٢
 . والبيع والرشاء من مكرهفاليصح : االختيار -٣

  لـهعـهيرأى خامتـا عنـد شـخص فـأبى أن يبشـخص  :مثال
فسحب عليه السكني فقـال إمـا أن تبيعـه يل وإمـا أن أقتلـك 

 فقـال اشـرتيت فهنـا البيـع باطـل  اخلاتم بكذافقال له بعتك
   .لعدم االختيار والرضا

 
 
 
 
 



 " فصل يف رشوط املعقود عليه "
 

 :أعني الثمن واملثمن رشوط هييشرتط يف املعقود عليه 
 . فالجيوز ألحد أن يبيع ما اليملك لكامل -١

 أو بيـهأن يبيع شخص سيارة أو عقارا أو سلعة تعود أل: مثال
 أو صديقه من غري أن خيوله ببيعها فهذا ال جيـوز والبيـع أخيه

يعترب باطال ويسمى هذا بيع الفضويل ألن الـشخص فـضويل 
 .يتدخل بشؤون غريه

اخلنزيـر اخلمر و فالجيوز بيع يشء نجس كامليتة وهارةالط -٢
 .والكلب

بيع ما ال منفعـة فيـه ألنـه   فالجيوز رشعااالنتفاع باليشء -٣
أو حبـة حنطـة أو  احلـرشاتيعد سفها وتضييعا للامل كبيـع 

ذرات رمل ، وكذا الجيوز بيـع يشء منفعتـه غـري معتـربة يف 
نفـع بحـسب الرشع كـآالت املوسـيقى فإنـه وإن كـان فيهـا 



الظاهر من االستمتاع هبا إال أن هـذه املنفعـة حمرمـة فتكـون 
 .الغية
  يف عـرف النـاس أنه جيب أن يكون املبيع منتفعا بـهاصلفاحل

 .وغري حمرم ألن املحرم منفعته الغية
 .إذا كان الثمن أو املثمن جمهولني ، فاليصح البيع العلم -٤

األرض فيقـول مثال جهل الثمن أن يقول البائع بعتـك هـذه 
 .املشرتي قبلت ، فهذا بيع باطل لعدم العلم بالثمن 
  . فيشرتط يف صحة البيع أن يذكر الثمن يف حال العقد

 أن يدخل شـخص إىل حمـل لبيـع املالبـس مثال جهل املثمن
فيقـول $ ١٠ليشرتي قميصا فيقول البائع بعتـك قميـصا بــ 

 .قبلت
 قميـصا ّنـه مل يعـنيفهنا البيع باطل لوجود اجلهالـة بـاملبيع أل

 . األقمشة والصفات واملنشأفوبالتايل حيصل التنازع الختال
   
 



 "الصيغة رشوط  فصل يف "
 

الصيغة هي االجياب والقبول وكالمها عبارة عن لفظ يـتكلم 
البد يف البيع من نطـق وال يكفـي فب َبه املرء ويسمعه املخاط

الثمن مـن بيع املعاطاة وهي أن يأخذ املشرتي احلاجة ويعطي 
 .غري اجياب وقبول

دخل شخص حمال لبيع املالبس فوجد ثوبا مكتوبا عليه : مثال
سعره فأخذ الثوب وأعطى البائع الثمن فهذا هو بيع املعاطاة 

 .وهو باطل لعدم وجود اللفظ
ائع يدل ع من لفظني أحدمها من الب أنه البد حني البيّفتحصل

ك وثانيهام مـن  متليك السلعة للمخاطب كبعتك أو ملكتىلع
ــول التملــ ــدل عــىل قب ــثمنّاملــشرتي ي  ك يف مقابــل دفــع ال

،والجيـب النطـق بالعربيـة بـل كاشرتيت أو قبلت أو متلكت
 .يصح بسائر اللغات

 .فينعقد البيع هباللرضورة وإشارة األخرس املفهمة كاللفظ 



وقد ابتيل الناس اليوم ببيع املعاطاة وصار من يريد أن يـتكلم 
 والحـول وال  مـن العـواموالرشاء حمل سخريةبألفاظ البيع 
 .قوة إال باهللا

 :ويشرتط يف الصيغة أمران 
 أي توافق اإلجياب والقبول وتطابقهام عـىل مبيـع التوافق -١

 .واحد وثمن واحد
فقـال املـشرتي $ ١٠لو قال البائع بعتك هذه احلقيبة بـ: مثال

لتوافـق فهنا البيع مل ينعقـد لعـدم ا$ ١٠قبلت رشاء احلذاء بـ 
 .يف املثمن

فقـال $ ١٠لو قال البائع بعتـك هـذه احلقيبـة بــ : مثال آخر 
 التوافـق يف مفهنـا البيـع مل ينعقـد لعـد$ ٩املشرتي قبلت بــ 

 . الثمن
 ومعناه أن اليكون يف الصيغة تعليق عىل رشط أو التنجيز -٢
 .وقيت بزمنت



 بعتـك هـذا البيـت إذا قـدم والـدي مـن ائعلو قال الب: مثال
سفر بمبلغ كذا فقال املشرتي قبلت فهنا ال يقع البيع لوجود ال

 .التعليق عىل رشط
كذا مبلغ لو قال البائع بعتك هذا البيت بعد شهر ب: مثال آخر

 وقيـتفقال املشرتي قبلت، فهنـا البيـع مل ينعقـد لوجـود الت
   .زمنب
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف أنواع البيع "
 

غـري معـني رة يكـون شـيئا  وتـا تارة يكون شـيئا معينـااملبيع
 . وصفهكفييفاألول جتب رؤيته حلصول العلم به ، والثاين 

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
مل جيز لالبـن أن ) أكرم هذا الرجل العامل ( لو قال أب إىل ابنه 

 . بعينه ٌ إكرامه رجلَيكرم غريه بدال عنه ألن املطلوب
جاز لالبن أن يكـرم أي ) أكرم رجال عاملا ( ولكن لو قال له 

رجل ينطبق عليه الوصف وهو العلـم سـواء أكـان زيـدا أم 
 .املطلوب إكرامه ليس شخصا بعينه عمرا أم بكرا ، ألن

فالفرق بني املثالني هو أن املطلوب إكرامه يف األول معني ويف 
 .الثاين غري معني

عـه يوكذلك إذا قال شخص بعتك هذه الـسيارة مل جيـز أن يب
ود التعيني ، وإذا قال له بعتك سيارة من نوع كـذا غريها لوج



 جاز له أن يبيعه أي سيارة ينطبق عليها موديل كذا صفتها كذا
 .الوصف لعدم وجود التعيني

نـا هوكذلك إذا قال له بعتـك حـصاين الـذي يف اإلصـطبل ف
املبيع معني، وإذا قال له بعتك حصانا صفته كذا مل يكن املبيـع 

 .معينا
بيع معينا لزم رؤيته للعاقدين البائع واملشرتي فـإن فإذا كان امل

 .صل الرؤية للطرفني معا فالبيع باطلمل حت
يف  قال البائع للمشرتي بعتـك داري الكـائن يف بغـداد :مثال

فقال املشرتي وهو مل ير $ ١٠٠٠٠٠شارع كذا وصفته كذا بـ 
 الدار قبلت فام حكم هذا البيع ؟

ا بعينه وهو غائـب مل يـر فـال باطل ألنه قد باع شيئ: اجلواب 
 .وإن وصف وصفا دقيقا يصح

وإذا كان املبيع غري معني بل هويشء يقع حتت الوصـف فـال 
 .جيب رؤيته ويكفي الوصف الصحيح لصحة البيع



كغم من احلنطة من نوع ٥٠قال البائع للمشرتي بعتك : مثال
فقـال قبلـت ومل يـر املـشرتي $ ٨٠كذا وصفتها كـذا بمبلـغ 

  هو حكم البيع ؟احلنطة فام
صحيح ألن املبيع غري معني فيجوز أن يكون غائبـا : اجلواب 

 .ويكتفى بالوصف 
ثم إذا جاء البائع بالسلعةبنفس الوصف الذي اتفق عليه مـع 
ــة  ــإذامل تكــن مطابق ــزم املــشرتي قبوهلــا، ولكن املــشرتي فيل
للوصف مل يلزم املشرتي قبوهلا بل هـو خمـري إن شـاء أمـىض 

 .ء فسخة البيع وإن شا
 كغم مـن التمـر الربحـي ٥اتفق زيدعىل جتهيز عمرو بـ:مثال

 أيام فجاء له بتمر من نـوع آخـر فـال يلـزم ٤بعد $ ٢٥بسعر 
 .املشرتي القبول بل له اخليار إن شاء وافق وإن شاء رفض

 
 
 



 " تنبيهات "
 

كر اإلسالم يف رشوط العاقدين أنـه جيـوز علم بعدم ذ : أوال
 .فر البيع والرشاء من كا

 إذا قيل هذا البيع باطل أو فاسد أو غري صحيح فاملعنى  :ثانيا
أنه ال ترتتب عليه اآلثار فال الـثمن صـار حـالال للبـائع وال 

 .املثمن صار حالال للمشرتي
 . بيع الفضويل- بيع املعاطاة -بيع الطفل  : همثال

 .كل هذه البيوع باطلة وجيب إرجاع الثمن وإرجاع املثمن
الفقهاء لفظ العقد فيقولـون مـثال عقـد البيـع عمل يست: ثالثا

وعقد النكاح وهذا العقد صحيح وهذا فاسد فـام هـو املـراد 
 بكلمة العقد ؟

 . ينشأ عنه أثر رشعيٌربط بني كالمني: العقد هو 
فالربط الواقع بني بعتك من البائع وقبلت من املشرتي الـذي 

 .ينشأ عنه التمليك هو عقد البيع



 بني زوجتك ابنتي من ويل املـرأة وقبلـت مـن والربط الواقع
   . هو عقد النكاحستمتاعالرجل الذي ينشأ عنه إباحة اال

ُيلـزم إذا بلغ اإلنسان وهو عاقل فإنه يـصري أهـال ألن : رابعا
فهـذه  ، مكلفـاأن يلتزم هـو هبـا ألنـه قـد صـاربالواجبات و

 .األهليه هي الذمة
وم باإلنسان يصري فالذمة هي وصف معنوي غري حمسوس يق

به أهال لإللزام وااللتزام ، أي اإللزام مـن جهـة اهللا سـبحانه 
 .تزام من جهة املكلفلواال

فإذا باع اإلنسان شيئا موصوفا فهذا املبيع صار ملتزمـا بذمـة 
 .اإلنسان وعليه أن يأيت به للمشرتي كي تربأ ذمته

ايض ّوإذا أردنا أن نقرب معنى الذمة أكثر نقول هي وعاء افرت
يقوم باملكلف يوضع به اإللزامات سواء التي تتعلق باخلـالق 

 .أو املخلوق
فإذا دخل وقت الصالة صارت ذمـة اإلنـسان مـشغولة وإذا 

وإذا تعهـد بـيشء استدان اإلنسان ماال صارت ذمته مشغولة 



صارت ذمته مشغولة وعليه أن يؤدي الذي التزم به كي تـربأ 
       .ذمته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "صة الباب  خال"
 

مقابلة يشء بيشء مثل أن يعطـي شـخص : البيع يف اللغة هو
 .خنزيرا يف مقابل مبلغ من املال

 .وأما يف اإلصطالح فهو مقابلة مال بامل عىل وجه خمصوص
ومعنى قولنا عىل وجـه خمـصوص أي بحـسب رشوط بينهـا 

 .الرشع فلذا يعترب بيع اخلنزير باطال يف الرشع ألنه نجس
 :ة أركان اختصارا ستة تفصيال وللبيع ثالث

) الثمن واملـثمن( ، املعقود عليه ) البائع واملشرتي ( العاقدان 
 ).اإلجياب والقبول( الصيغة 

 :ويشرتط يف العاقدين ثالثة رشوط هي 
 . العقل-١
 . البلوغ-٢
 . االختيار-٣

 :ويشرتط يف املعقود عليه أربعة رشوط هي 



 . امللك-١
 . الطهارة-٢
 .اعاالنتف -٣
 .العلم -٤

 :ويشرتط يف الصيغة رشطان مها 
 . التوافق-١
 . التنجيز-٢
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 البيع 
 
 

     أنواعه                         حكمه                     أركانه                               
 )اإلباحة(                                           

                                                 

 بيع موصوف    بيع معني                                 الصيغة                            املعقود عليه             العاقدان          
    )صحيح (                                             توافق                 ملك                    عقل               

                                                          تنجيز                   طهارة                             بلوغ                   
            غائب         مشاهد                                                انتفاع                         اختيار                   

 )باطل (             )         صحيح(                                                       علم                                         
                                                         

                                 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص"
 

  * من املعامالت*كتاب البيوع وغريها
، وبيـع * فجائز* مشاهدة*بيع عني: *البيوع ثالثة أشياء(  

إذا وجدت الصفة عىل ما *فجائز : *يشء موصوف يف الذمة
 .ني غائبة مل تشاهد فالجيوزوصفت به، وبيع ع

 
 

...........................................................  
 .مثل اإلجيار والرهن* 
 .املعامالت مجع معاملة وهي الترصفات املالية الواقعة بني اثنني أو أكثر كالبيع* 
ع معـني مـشاهد نحن جعلناها اثنني بيع معني وبيع موصوف ثم بيع املعني ينقـسم إىل بيـ* 

 .وبيع معني غائب 
 .أي مشاهدة بالبرص للعاقدين معا فإن مل يرها أحدهم فالبيع باطل* 
 .أي صحيح ومعنى الصحة هو ترتب اآلثار عىل اليشء كامللكية عىل البيع الصحيح* 
أي بيع يشء موصوف ملتزم يف ذمة البائع ، وقد قلنا إن الذمة هي صفة معنوية يصري هبـا * 

 .هال لإللزام وااللتزاماملرء أ
 .أي صحيح ويلزم املشرتي القبول إذا وجدت الصفة عىل ما وصفت به من قبل البائع

   



 بيع كل طاهر منتفع به مملوك، وال يـصح بيـع عـني *ويصح
 ).* ما ال منفعة فيه * وال*نجسة

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
يان لرشوط املعقود عليه أعني الثمن واملثمن وذكر ثالثة رشوط الطهارة واالنتفـاع هذا ب* 

 .به وامللك وأضفنارشطا رابعا وهو العلم  ومل يبني رشوط العاقدين ورشوط الصيغة
 .كالكلب* 
 .كحبتي حنطة* 
 .  وكذا اليصح بيع مااليملكه اإلنسان ولو رصح هبذا لكان أفضل* 

     



 " أسئلة الطالب "
  

 كيف نفرق بني بيع املعني وبيع املوصوف ؟ : ١س
إذا كان احلديث يدور حول يشء بعينه فهو بيع معني مثل : ج

أن يشار إليه فيقال بعتك هذا الكتاب أو ينـسب إىل شـخص 
كأن يقال بعتك داري أو يضاف إىل مكان حمدد مثل أن يقول 

 .بعتك احلنطة التي يف املخزن 
ول بيع يشء مندرج يف وصف عام وإذا كان احلديث يدور ح

مثل أن يقـال بعتـك سـيارة صـفاهتا كـذا ، أو بعتـك حنطـة 
 .موصوف هو بيعفمقدارها وصفتها كذا 

ماذا يرتتب عىل كون البيـع وقـع عـىل معـني أو عـىل  : ٢س
 موصوف ملتزم يف الذمة؟

من باع شيئا بعينه ثم تلف قبل التسليم للمشرتي انفـسخ : ج
 قبل التـسليم مل ينفـسخ البيع ومن باع شيئا موصوفا ثم تلف

 ألنه جيوز أن يأيت له بمثله



 -بخـاري صـحيح ال-قال شخص بعتك هذا الكتاب : مثال
فقال املشرتي قبلت واتفقا عىل أن التسليم بعدساعة $ ٢٠بـ 

 .ثم احرتق الكتاب فهنا انفسخ البيع ألنه بيع معني
قـال شـخص بعتـك كتـاب صـحيح البخـاري عـدد : مثال

فقـال $ ٢٠عة كـذا نـوع الـورق كـذا بــ املجلدات كذا الطب
ك يملك هذه النسخة فـذهب لبيتـه لااملشرتي قبلت وكان امل

فوجدها قد ضاعت ثم ذهب للسوق واشرتى نسخة أخـرى 
بنفس املواصفات فهنا البيع صـحيح ويلـزم املـشرتي قبـول 
 النسخة ألنه مل يكن البيع لنـسخة بعينهـا بـل لكتـاب اسـمه

فإذا جاء له بـام ينطبـق عليـه صحيح البخاري بصفات معينة 
 الزم وإذا مل يكـن الكتـاب بحـسب الوصف فالبيع صـحيح

      .الوصف فهو باخليار 
 

 
 



 " مسائل عملية "
 

 اشرتى صبيا كيس طحني بإذن أبيه من حمل جماور فام هـو -١
   حكم البيع؟ 

  باع جمنون سيارته واستلم الثمن فام هو حكم البيع؟-٢
  بيع بيتها فام هو حكم هذا البيع؟ أكره رجل اخته عىل-٣
 باع شخص حقيبة تعود لصديقه من غري علمـه فـام هـو -٤

 حكم هذا البيع؟
  باع شخص مخرا لرجل نرصاين فام هو حكم هذا البيع؟-٥
 فام هو حكم هذا البيع؟) بيانو(  باع شخص آلة موسيقية -٦

........................................................... 
 . هذا البيع باطل ألن الصبي اليصح بيعه -١
 . هذا البيع باطل ألن املجنون اليصح بيعه-٢
 . هذا البيع باطل ألن املكره اليصح بيعه-٣
 . هذا بيع فضويل وهوباطل-٤
 . هذا البيع باطل لنجاسة اخلمر وحرمتها-٥
 . هذا البيع باطل ألن آالت اللهو ال منفعة فيها رشعا-٦
 



شخص سيارة من دون ذكر الثمن يف أثناء العقـد فـام باع  -٧
 هو حكم هذا البيع؟

  قـال لـشخص بعتــك إحـدى بقـرايت بمبلــغ كـذا فقــال-٨
      قبلت فام هو حكم هذا البيع ؟املشرتي

  دخل شخص الصيدلية فقال له بكم سعر هذا الدواء -٩
فقال له بـدوالر فأعطاه الثمن وأخذ الدواء فام هو حكم هذا 

 ع ؟البي
فقالت قبلـت $ ٣ قال رجل المرأة بعتك هذا الثوب بـ -١٠

 فام هو احلكم؟$ ٢.٥بـ 
إذا جاء $ ٥٠٠٠ قال رجل آلخر بعتك هذه األرض بـ -١١

 الشهر القادم فقال قبلت فام هو حكم هذا البيع؟     
........................................................... 

 .دم العلم بالثمن هذا البيع باطل لع-٧
 . هذا البيع باطل لعدم العلم باملثمن-٨
 . هذا بيع معاطاة ألنه ال يوجد إجياب وقبول وهو باطل-٩

 . مل ينعقد البيع لعدم التوافق يف الصيغة-١٠
 . هذا البيع غري صحيح لعدم التنجيز يف الصيغة-١١



 قال شخص بعتك سياريت التي يف الكراج موديـل كـذا -١٢
قبلـت ومل يـر املـشرتي  فقـال$ ١٠٠٠٠ا بمبلـغ من نوع كذ

 السيارة فام هو حكم هذا البيع؟
 قال زيد أنا حمتاج لنسخة من قرص برنامج جامع الفقه -١٣

 أنا أبيعك القـرص  له عمرواإلسالمي النسخة األصلية فقال
فقال قبلت فجاء له بعد يومني بالقرص املطلـوب فـام $ ٥بـ 

  ؟هذا البيع وماهو حكمههو 
 
 
 
 
 
............................................................ 

 .للصحة  باطل ألنه بيع يشء معني غائب فالبد من الرؤية-١٢
 .هذا بيع يشء موصوف وهو صحيح -١٣



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "باب الربا " 
 

 .الربا يقع يف القرض ويقع يف البيع
  مـن املـال      أن يـستدين شـخص مبلغـاهـو فالربا يف القرض 

 .من شخص آخر إىل مدة معينة عىل أن يرجعه له أكثر
عىل أن يرجعـه لـه بعـد $ ١٠٠استدان زيد من عمرو : مثال

 .ًفهذا ربا$ ١١٠شهر 
د ّهر بال فوائد فإذا جـاء الـشهر ومل يـسدأو يعطيه املبلغ إىل ش

 . حتى أمهلكد اآلن وإما أن تزيدّقال له إما أن تسد
كـل قـرض  : الفقهاء من الربا املحرم وهلذا يقولوكال املثالني

 .جر نفعا فهو ربا
فهذا هو الربا الذي جيري أثنـاء القـرض ، وأمـا الربـا الـذي 

 :نقول فهيدإىل متبيانه  فيحتاج جيري أثناء البيع
ن البيع هو مقابلة مال بامل عىل وجه خمـصوص وهـو أ علمنا

 :يشمل ثالث حاالت



 .$٥كبيع كتاب بـ  بنقودمقابلة سلعة  -١
 وهو ما يسمى باملبادلـة كبيـع كتـاب مقابلة سلعة بسلعة -٢

 .رياض الصاحلني بكتاب األذكار 
 كبيع الـدوالر  وهو ما يسمى بالرصفمقابلة نقود بنقود -٣

  .ر بالدينا
 :ثم إن املال ينقسم إىل قسمني

 .قسم جيري فيه الربا ، وقسم الجيري فيه الربا
 :فالقسم األول يشمل شيئني 

ّ أي التي تكون ثمنا وقيمة تدفع لألشياء وتقوم هبا األثامن -١
 . والريالوهي الذهب والفضة والنقود املعروفة كالدوالر

ل نقود كام والفرق يف الذهب والفضة بني املرضوب عىل شك
كان بالسابق من صنع الدينار من الذهب والدرهم من الفضة 

 .وغري املرضوب كاحليل والسبائك
 سـواء أكـان يؤكـل قوتـا كـالرز واحلنطـة طعام اإلنسان -٢

والذرة واللحـم أو يؤكـل تفكهـا كالتفـاح واملـوز أو يؤكـل 



للدواء كاحلبـة الـسوداء أو يؤكـل إلصـالح الطعـام كـامللح 
 .هارات، فكل طعام اإلنسان داخل يف هذا القسمواخلل والب

وأما القسم الثاين فهو كل ما عـدا األثـامن وأطعمـة اإلنـسان 
كاحلـشيش  احليوانـاتمثل احلديد واخلشب والقامش وطعام 

 .والتبن
وهـي فتلخص أن األموال قسامن ربوية أي جيري فيهـا الربـا 

 ا الربـاوغري ربوية أي الجيري فيهتشمل األثامن واملطعومات 
 .وهي ما عدا ذلك

هذا أمر واألمر الثاين الذي ينبغي معرفته هو أن كـل يشء لـه 
أنواع خمتلفة جيمعها اسم واحد يسمى جنسا فاحلنطـة جـنس 
ألن هذا اإلسم يقع عىل أنواع خمتلفة والتمر جـنس ألن حتتـه 
أنواع وكذلك الرز والـذرة والـذهب والفـضة كلهـا تـسمى 

هـي جـنس مـستقل فالـدينار  ةأجناسا والعمالت كل عملـ
نس آخر واجلنية جنس  ججنس والدوالر جنس آخر والريال

 .           آخر واللرية جنس آخر وهكذا



 :هنا عدة حاالت فإذا علم هذا ف
 مثل بيـع  املتحدة اجلنسبني األموال الربوية البيع أن يقع -١

 . ذهب بذهب وحنطة بحنطة
 مثل بيع ة املختلفة اجلنسأن يقع البيع بني األموال الربوي -٢

 .ذهب بفضة وحنطة بشعري
 مثـل بيـع ذهـب  مال ربوي وغري ربويأن يقع البيع بني -٣

 .بنحاس وحنطة بقامش
 مثل بيع قطن بقطـن أو أن يقع البيع بني مالني غري ربوين -٤

سيارة بسيارة أو بقـرة بغـزال ألن احليوانـات ليـست طعامـا 
.  ربويةحلام صارت أمواال ذبحت وصارت فإنهبيئتها احلالية 

 :وتلخيص احلاالت األربع هكذا
 )ربوي بربوي من نفس اجلنس( 
   )ربوي بربوي من جنس آخر(
 )ربوي بغري ربوي(
 )غري ربوي بغري ربوي(



  :ا مهرشطان يشرتط فيها فاحلالة األوىل
 . التامثل -١
   . التقابض-٢

 .التقابض واحد هو  يشرتط فيها رشطواحلالة الثانية
 .واحلالة الثالثة والرابعة ال يشسرتط فيها يشء من ذلك

 من جهة وحدة التقـدير هو التساوي يف املقدارومعنى التامثل 
 . نفسهومن جهة املقدار

الذهب يوزن وال يكال فإذا بيع ذهب بذهب فالبد من : مثال
احتاد الوزن وهو ما نعنيه بوحـدة التقـدير وال بـد مـن احتـاد 

 .لوزنان واحداقدار بأن يكون اامل
والفرق بني الوزن والكيل هو أن الـوزن يعتمـد عـىل الثقـل 
وأشهر وحداته هو الغرام والكيلو غرام ،بينام يعتمـد الكيـل 

 زجاجيـا ومألنـاه قدحا فلو أخذنا جم ومقدار الفراغعىل احل
فحينئـذ جيـب أن يبـاع  وحدة للكيـل  القدححنطة فهنا صار



 خمتلفة يكيلـون دوات أمقدح حنطة بقدح حنطة ، والناس هل
 .هبا األشياء فهذا هو الفرق بني الكيل والوزن

وامللـح فالذهب والفضة يوزنان واحلنطـة والـشعري والتمـر 
 .والربتقال ونحوها توزن والتكالاملوز تكال والتفاح و

فإذا بيع ربوي بربوي من نفس اجلنس فال بد من احتادمهـا يف 
 الكيل إذا كانا مكيلني مع الوزن إذا كانا موزونني واحتادمهايف

 .املقداركمية احتادمها يف 
رأة للـصائغ ذهبـا قـديام بـذهب جديـد وزن باعت ام: مثال

  غم فام هو حكم ذلك ؟١٨غم ووزن اجلديد ٢٠القديم 
 ولـو اجلواب هذا من الربا املحرم لعـدم التـساوي يف املقـدار

 . غم من الذهب بمثله فال إشكال٢٠فرضنا أهنا باعت 
صاع من الرز العنرب بـنصف صاع من  استبدل شخص :مثال

 الرز البسمتي فام هو احلكم ؟
 . لعدم التامثل يف املقدارهذا من الربا املحرم: اجلواب



إنام حصل الفرق بني املقدارين بسبب اجلودة فكيـف فإن قيل 
ل ذهبـا جديـدا بـذهبا قـديام ّتريدون مـن الـشخص أن يبـد
 رزا من نوعيـة جيـدة بـنفس بالفرق أويبدل حنطة أو مترا أو

 املقدار من نوعية أقل؟
 . الوقوع يف الرباذا الفرق عنهاليغنيه : اجلواب

فاحلل هو ببيع القديم أو النوعية األقل بثمن ثم رشاء اجلديـد 
 .بثمن آخر

غـم بــ ٢٠باعت امـرأة ذهبهـا القـديم الـذي مقـداره :مثال
بـا صـحيح والر ثم اشرتت الذهب اجلديد فهنا البيع$ ٥٠٠

أكثر  سواء اشرتت اجلديد بسعر أعىل أو أقل وبنفس الوزن أو
 .أو أقل كل ذلك اليرض

التقابض فمعناه أن يستلم العاقـدان هذا هو معنى التامثل أما  
 .السلعة بال تأجيل بل حيصل تقابض مبارشة



 زيد بعتك صاع ذرة بصاع ذرة فقال عمـرو قبلـت قال: مثال
ل عمـرو سـآتيك بـه بعـد فأعطى زيد صاع الذرة لعمرو وقا

 .ربع ساعة فهذا ربا ألنه مل حيصل تقابض بل وجد تأجيل 
باع شخص كيلو جرام من ذهب بكيلو جرام من ذهب : مثال

إىل  اآلخـر اذهـب أحدمها الكيلو وقـال من نوع آخر واستلم
به بعد دقيقة فهـذا مـن الربـا  حملك وسأرسل العامل ليأتيك

 .ابض أثاء عقد البيعاملحرم لوجود التأجيل وعدم التق
يميش رجالن يف الطريق واتفقا عىل بيع صـاع مـن متـر : مثال

 وكان أحدمها حيمـل الـصاع سكريالربحي بصاع من نوع ال
قال له بعتـك معه واآلخر الحيمله فلام وصال إىل بيت الرجل 

أخذ منـه هذا الصاع من التمر بصاع من متر آخر فقال قبلت ف
  الصاع اآلخر فام حكم ذلك ؟الصاع ودخل البيت ليجلب له

لعدم وجود التقابض يف جملس العقـد ألن من الربا : اجلواب
وهو يف الشارع ودخـل مكـان آخـر  الرجل استلم منه الصاع



وهو البيت فلم يتحد املكان فهنا جيب أن يـدخل الرجـل إىل 
 .بيته فيخرج الصاع فيحصل التسليم يدا بيد بدون تأجيل 

 أن حيصل التقـابض واإلسـتالم يف واخلالصة هي أنه يشرتط
نفس املجلس واملكان الذي جيري فيه التبـايع بـدون تأجيـل 

 .ولو لوقت قصري
فتلخص أنه إذا جرى بيع مال ربوي بـامل ربـوي مـن نفـس 

ن باملقدار وأن جيري التقابض ااجلنس فال بد أن يتحد العوض
 . بال تأخرينفس املكان الذي تم التبايع فيه يف 

 : فهنا حالتان ى تبادل ربوي بربوي من جنس آخرأما إذا جر
 .أن يتحدا يف العلة -أ

 .أن خيتلفا يف العلة -ب
ونعني بالعلة هو سبب كون املال ربويا، والسبب منحـرص يف 

 .اثنني إما كونه ثمنا، وإما كونه طعاما



دمهـا يف العلـة افإذا بيع ربوي بروي من جـنس آخـر مـع احت
وال جيوز التأجيـل وعـدم  ملقداراالختالف يف احينئذ يجوز ف

 .التقابض
غم من الفـضة ٢٠٠غم من الذهب بـ ٢٠باع شخص : مثال

 وحصل التسليم مبارشة يف نفس مكان العقد فام حكم ذلك؟
لوجود التقابض أما التفاضل وعدم اجلواب جائز بال إشكال 
 .التامثل يف املقدار فال يرض

كان يف علة فهنا الذهب جنس، والفضة جنس آخر ومها مشرت
واحدة وهي كوهنام ثمنا لألشـياء فحينئـذ يـشرتط التقـابض 

 . واليشرتط التفاضل
 ألـف دينـار عراقـي ١٢٠بــ  $ ١٠٠ّرصف شـخص : مثال

فسلم للصرييف الدوالر واستلم منه الدينار فهذا جائز لوجود 
التقابض أما إذا سلمه الدوالر وقال له تعال بعد قليل أعطك 

 .عدم التقابض يف جملس البيعالدنانري فهذا ربا ل



وهنا الدوالر جـنس ، والـدينار العراقـي جـنس آخـر ومهـا 
 .مشرتكان يف علة واحدة وهي كوهنام ثمنا لألشياء

باع شخص كيلو تفاح بكيلوين من املوز ووقع التسليم : مثال
 .يف نفس املجلس فهذا جائز

يف  فهنا التفاح جنس ، واملوز جـنس آخـر فيجـوز اخـتالفهام
 .قدار وال جيوز التأجيل وعدم التقابضامل

أما إذا احتدا يف اجلنس واختلفا يف العلة فيجـوز عـدم التامثـل 
 .وعدم التقابض

   صـاع١٠٠بــ   غم من الذهب٢٠أن يشرتي شخص : مثال
من احلنطة عىل أن يـتم تـسليمها بعـد شـهر فهـذا جـائز ألن 

   .يةِمْعُ الطا علتهنطةالذهب علته الثمنية واحل
 جرى بيع ربوي بغري ربوي أو غـري ربـوي بغـري ربـوي إذاو

فاليشرتط التامثل وال يشرتط التقابض بـل يـصح البيـع مـع 
 .التفاضل والتأجيل



 غم من النحاس ٥٠ غم من الذهب بـ ٢٠باع شخص : مثال
 واتفقا عىل أن يتم التقابض بعد يومني فام احلكم يف ذلك ؟

و الـذهب بغـري  وهـجائز ألنه هنا جرى بيع ربوي: اجلواب 
يف املقــدار وال  ربـوي وهـو النحـاس فــال يـشرتط تـساوهيام

 .التقابض الفوري بل جيوز مع التأجيل
باع شخص موبايل من نوع بموبـايلني مـن نـوع آخـر : مثال

 وسلم األول املوبايل وأجل الثاين التسليم فام حكم ذلك ؟
ألن جائز ألنه هنا جرى بيع غري ربوي بغـري ربـوي : اجلواب

وبايل ليس مـن األثـامن وال مـن املطعومـات فـال يـشرتط امل
 .التامثل والتقابض

باع شخص حقيبة من جلد بحقيبة من جلد ولكن مـع : مثال
 عدم التقابض يف املجلس فام هو احلكم ؟

جائز ألن احلقائب ليست مـن األثـامن أو األطعمـة : اجلواب
 .فهي أموال غري ربوية فال يشرتط فيها التقابض والتامثل

 



 " فصل يف مسائل متفرقة "
 

  : هينبحث يف هذا الفصل ثالث مسائل تتعلق بالبيع
 ؟ حكم بيع اليشء قبل قبضه-١
 ؟حكم بيع اللحم باحليوان -٢
  غرر؟ حكم البيع املشتمل عىل-٣

 :ياهنابولنبدأ ب
 . قبل قبضه حكم بيع اليشء-١

صورة املسألة أن يشرتي زيد حاجة من عمرو ثم يبيعها قبـل 
 أن يستلمها من عمرو فهل جيوز ذلك ؟

ّالجيوز ، فالسلعة هنا ملك لزيد ولكنه ملا مل يقبـضها : اجلواب
 .بعد وتصري حتت حيازته مل جيز له أن يبيعها

يع املشرتى قبل قبضه سواء أكان املبيـع فهذه قاعدة ال يصح ب
 .معينا أم موصوفا يف الذمة



قال زيد بعتك بيتي بكذا فقال عمرو قبلت واتفقا عـىل : مثال
أن التسليم يكون بعد شهر فهنا الجيوز لعمرو أن يبيـع الـدار 

 ويـسلمه املفتـاح ثاثـهألحد قبل أن يستلمه من زيد بأن خييل أ
 .املبيع معنيفإذا فعل فالبيع باطل وهنا 

قال زيد لعمرو بعتـك سـيارة نـوع كـذا موديـل كـذا : مثال
صفتها كذا بكذا مبلغ فقال عمرو قبلت فهنا الجيـوز لعمـرو 

ا من زيد ألنـه اليـصح هأن يبيع السيارة ألحد قبل أن يستلم
 .بيع ما يملكه قبل أن يقبضه وهنا املبيع موصوف يف الذمة

ى قبـل التـرصف فيـه والقصد هو أنه ال بد من قبض املـشرت
 .ببيعه وإال مل يصح البيع

اشرتى شخص بقرة من مكان لبيـع البقـر ثـم أراد أن : مثال
 يبيعها يف نفس اللحظة فهل جيوز ذلك ؟

 إىل  عليـه أن خيرجهـا مـن ذلـك املكـان ولـوال بل : اجلواب
شارع أو أرض عامة كي يـصدق أنـه قبـضها ثـم بعـد ذلـك 

 .يبيعها 



 .يوان حكم بيع اللحم باحل-٢
 كغـم مـن ٢٠ عىل بيـع يتفق زيد مع عمروصورة املسألة أن 

 اللحم بخروف مثال فهل جيوز ذلك ؟
 ألنه قد هني عنه ال فرق بني أن يكون اللحم ال جيوز: اجلواب

 .من جنس احليوان أو من غري جنسه
باع شخص حلام من غنم بغنم، أو باع حلـم غـنم ببقـرة : مثال

 .فكال األمرين باطل
 كل حلم جنس مستقل فيجوز بيـع حلـم الغـنم بلحـم ويعترب

ّالغنم إذا تساويا يف الوزن ألهنام ماالن ربويان احتدا يف اجلنس 
   . فال بد من التامثل والتقابض وكذا إذا بيع حلم بقر ببقر 

أما إذا بيع حلم من جـنس بلحـم مـن جـنس آخـر فيـشرتط 
 .التقابض فقط

 من حلم البقر يدا بيد  كغم٢٥ كغم حلم غنم بـ ٢٠بيع : مثال
 .فهذا البيع صحيح 

 



  حكم البيع املشتمل عىل غرر ؟-٣
 ما هواملقصود بالغرر ؟: أوال 

 .الغرر هو  اخلطر احلاصل بسبب وجود خفاء  
فالبيع املشتمل عىل اخلفاء واجلهل هو بيع الغرر وهـو منهـي 

  :ومن بيع الغرر عنه 
 ما حتدثنا عنه فيام سبق وهو بيع العني الغائبة التي مل تشاهد -أ

فهذا البيع باطـل لوجـود الغـرر ألن الـسلعة جمهولـة خفيـة 
 .للمشرتي فيحصل اخلطر وخفاء العاقبة

 بيع اليشء غري املحدد مثـل بعتـك ثـوب مـن أثـوايب أو -ب
سيارة من سيارايت أو عبد من عبيدي فهذا بيع غرر الشـتامله 

 .عىل اخلطر واخلفاء
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

كبرية من أكرب الذنوب جيب احلذر منه بـتعلم أحكامـه : لرباا
 .أوال ثم جتنبه ثانيا

 .وهو جيري يف أثناء القرض ويف أثناء البيع
فإذا أقرض شخص آخر ماال واشرتط عليه أن يرده أكثر فقد 

 .ّوقع يف الربا ألن كل قرض جر نفعا فهو ربا
العوضـني وأما الربا الواقـع يف البيـع فهـو يف التفاضـل بـني 

 .الربوين أو يف تأجيل التقابض 
 .واملال الربوي هو األثامن ومطعومات اإلنسان

 :فللبيع عدة حاالت 
 بيع ربوي بربوي من جنس واحد فهذا يشرتط فيه التامثل -١

يف املقدار والتقابض يف نفس جملس ومكان البيع فـإن ختلـف 
أحد الرشطني بأن كان هنالك تفاضل أو تأجيـل قـبض فهـو 

   .لرباا



 : بربوي من جنسني خمتلفني فله حالتان بيع ربوي-٢
ــا أو -أ ــني مع ــة أي يكــون العوضــان ثمن ــا يف العل  أن يتفق

 .مطعومني معا ففي هذه احلالة يشرتط التقابض دون التامثل
 أي يكون أحد العوضني ثمنا واآلخـر  أن خيتلفا يف العلة-ب

  مــعطعامـا ففـي هـذه احلالــة اليـشرتط يشء ويـصح البيـع
 .التفاضل والتأجيل

 . بيع ربوي بغري ربوي-٣
 . بيع غري ربوي بغري ربوي-٤

 واحـد وهـو عـدم جريـان الربـا وحكم احلالتني األخريتـني
 .بالتفاضل أو التأجيل

وننبه إىل أن البيع الذي اشتمل عىل ربا هـو بيـع باطـل كبيـع 
 فال ترتتب عليهاآلثار مـن انتقـال املجنون أو بيع ما ال يملك

  .شرتيثمن إىل البائع وانتقال املثمن إىل املال

ومثلام أن الربا حرام فهنالك بيوع حمرمة أيضا نذكر منهـا هنـا 
 :ثالثة هي 



 . بيع اليشء املشرتى قبل قبضه-١
 بيع اللحم باحليوان سواء أكان اللحم مـن نفـس جـنس -٢

 .احليوان أو من جنس آخر
 . بيع الغرر كبيع غائب أو غري حمدد-٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس"

 

 الربا 
 

                               حكمه                         أنواعه
 )                      احلرمة      (                         

                                         
                                      قرض                      ربا بيعربا                                                        

                                          
 )عند التأجيل)                         (عند التفاضل(                               
                 

 
 
 
 
 



 "ةفرعي الاتاملخطط "
  
 البيع
  
  

             ربوي بغري ربوي       غريربوي بغري ربويربوي بربوي           
 )ال يشرتط يشء (       )           ال يشرتط يشء(                                    

  

  من جنسني               من جنس واحد    
                                       :        يشرتط 

               )التامثل( -١
       احتدا يف العلة              اختلفا يف العلة)ض التقاب( -٢

 )اليشرتط يشء(             )يشرتط التقابض(            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " أضواء عىل النص "
 فصل

 .الذهب والفضة، واملطعومات* والربا يف (
مـتامثال * بيع الذهب بالذهب وال الفضة كذلك إال وزوالجي
 .نقدا 

 . حتى يقبضه وال بيع اللحم باحليوان* ما ابتاعه*وال بيع
  .*وجيوز بيع الذهب بالفضة متفاضال نقدا

وكذلك املطعومات ال جيوز بيع اجلنس منها بمثله إال متتامثال 
 .نقدا، وجيوز بيع اجلنس منها بغريه متفاضال نقدا

 ).جيوز بيع الغرروال
............................................................ 

 .أي جيري يف األثامن وطعام اإلنسان فهذا هو املال الربوي*  
 .ابضا، والنقد هو التقابض يدا بيد بال تأجيل أي متساويا يف املقدار ومتق* 
احليوان وبيع الغرر ال عالقـة هلـا بالربـا هذه املسائل الثالث بيع مامل يقبضه وبيع اللحم ب* 

 .ّوذكرها املصنف يف الربا بجامع التحريم يف كل
 .أي بيع ما اشرتاه فمعنى ابتاعه هو اشرتاه* 
 .الختالف اجلنس* 



 " مسائل عملية "
 

 غم من الفضة بسوار مـن ١٥ امرأة باعت قالدة هلا وزهنا -١
  ذلك ؟ غم وتقابضا يف املجلس فهل جيوز١٥فضة وزنه 

غم بـسبيكة ١٠٠ باع رجل سبيكة من ذهب رويس وزهنا -٢
  غم فهل جيوز ذلك ؟٩٠أخرى من ذهب إمارايت وزهنا

 صـاعا ٢٨ صاعا من متر من نوع جيد بـ ٢٠ باع شخص -٣
 من متر أقل وحصل التقابض يف املجلس فهل جيوز ذلك؟

 كيس سكر بكيس سكر يساويه ولكن اتفقـا  باع شخص -٤
  لتسليم بعد يومني فهل جيوز ذلك؟عىل أن يتم ا

 
 

............................................................ 
     . ذلك لتامثلهام يف الوزن وحصول التقابض يف املجلس نعم جيوز-١
 . ال جيوز وهذا من الربا لعدم التامثل-٢
 . ال جيوز وهذا ربا لعدم التامثل-٣
    .لعدم التقابض ال جيوز ذلك وهذا ربا -٤



واسـتلم $ ٤٠ صاعا مـن حنطـة بــ ٢٠ اشرتى شخص -٥
 الثمن وتأجل استالم احلنطة السبوعني فهل جيوز ذلك ؟

ّ رصف شخص دورالتـه بـدنانري كويتيـة ولكـن حـصل -٦
 تأخري يف استالم الدنانري عن جملس البيع فهل جيوز ذلك ؟

 باع شخص سيارته بـسبائك من ذهب مؤجلـة التـسليم -٧
 هل جيوز ذلك ؟ ف
 مرتا من قامش من ٢٠٠مرتا من قامش بـ ٥٠ باع شخص -٨

 نوع آخر ووقع االتفاق عىل تأجيل التسليم فهل جيوز ذلك؟
 
 

............................................................ 
لطعميـة  نعم جيوز ألن العوضني وإن كانا ربوين إال أهنام خمتلفان علـة فاحلنطـة علتهـا ا-٥

 .والدوالرات علتها الثمنية فيجوز التفاضل والتأجيل
 . ال جيوز وهذا من الربا املحرم-٦
 . نعم جيوز ألنه هنا تبادل ربوي بغري ربوي فال يشرتط التامثل والتقابض-٧
 . نعم جيوز ألنه هنا بيع غري ربوي بغري ربوي فاليشرتط يشء-٨

  



لرشكات ثم  اشرتى شخص بضاعة كهربائية من إحدى ا-٩
بيعهـا لــصاحب حمـل مــن غـري أن يــستلمها مــن  قـام بعقــد

 الرشكةبعد فهل جيوز ذلك ؟
 كغم من حلم الغزال بخروف فهل جيوز ٢٠ باع شخص-١٠

 ذلك ؟ 
 قال زيد لعمرو بعتك سياريت بكذا فقال عمـرو قبلـت -١١

 فهل جيوز ذلك؟
 قال شخص آلخـر بعتـك إحـدى بقـرايت التـي تراهـا -١٢

 قال قبلت فهل جيوز ذلك ؟أمامك بكذا ف
 
 

............................................................ 
 . ال جيوز ذلك ألنه البد أن يقبض ما اشرتاه أوال ثم يبيعه بعد ذلك-٩

 . ال جيوز ذلك ألنه ال يصح بيع اللحم باحليوان-١٠
 .ذا بيع غرر الجيوز ألنه هنا بيع سيارة معينة فال بد من رؤيتها وه-١١
 . الجيوز ذلك ألنه ال بد من حتديد املبيع وهذا بيع غرر-١٢



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب اخليار "
 

 .اخليار يف البيع معناه االختيار بني إمضاء البيع وفسخه
 :وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام

 . خيار املجلس -١
  .خيار الرشط -٢
 .خيار العيب -٣

واملقصود بـاملجلس هـو  املكـان الـذي : خيار املجلس :أوال
اب والقبول سواء وقـع البيـع وقع فيه البيع أي وقع فيه اإلجي

 .ومها جالسان أو واقفان أو ماشيان أو نائامن
دخل شخص حمال لبيع املالبس فاشرتى قميصا ووقـع : مثال

إلجياب والقبول ثم بقي املشرتي يف املحل نصف سـاعة ثـم ا
ُرأى أن يفسخ البيع أي يرجع القميص ويأخذ ماله فهل جيوز 

 ذلك يف الرشع ؟



ز ذلك ألنه ما دام يف نفس املجلـس أعنـي نعم جيو: اجلواب 
حمل املالبس ومل يفرتق البائع واملشرتي فيكون هلام اخليـار أي 

 أي عدم فسخه وبني فسخههلام حق االختيار بني إمضاء البيع 
 .فللمشرتي أن يفسخ البيع وللبائع أن يفسخ البيع

ولكن لو خرج املشرتي مثال من املحل وبقي البائع فيـه فهنـا 
صل افرتاق باألبدان بـني شـخص املـشرتي وشـخص قد ح

البائع فيسقط خيار املجلس أي مل يعد هنالك خيار بـل صـار 
البيع الزما فلو رفض البائع إرجاع السلعة فهذا حقه ألنه قـد 

 .لزم البيع بمجرد افرتاقهام
ا إىل مكـان بعيـد فتبايعـا يف أثنـاء ً شخصان مـشيبذه: مثال

ــا يــسريان ســاعات طــ ــيش وبقي ــائع امل وال فهــل يكــون للب
 واملشرتي خيار املجلس ؟

 افرتق أحدمها بأن أدار ونعم ما داما مل يفرتقا ولكن ل: اجلواب
ظهره لصاحبه ومشى مبتعدا عنه ولو خطـوات فهنـا حـصل 

 .االفرتاق



فإذا كان العاقدان يف حمـل فـاالفرتاق بخـروج أحـدمها، وإذا 
ة إىل أخرى ولـو كانا يف بيت فباخلروج منه أو بالتنقل من غرف

 فيحصل االفرتاق بذهاب أحدمها نيإىل احلامم، وإذا كانا ماشي
 .إىل طريق غري اآلخر

وعلم أن خيار املجلس ال عالقـة لـه بـالزمن بـل بـاختالف 
 املكان وهلذا لو بقي العاقدان يف جملس واحد أياما بقي اخليار  

 وهو أن يشرتط العاقدان أو أحـدمها مـدة خيار الرشط :ثانيا
 .يبقى فيها اخليار عىل أن ال تزيد املدة عىل ثالثة أيام

 قبلت عىل فقال عمرو قال زيد بعتك هذه السيارة بكذا: مثال
 .يومني فوافق املشرتي أن يل اخليار مدة

فهنا اخليار للمشرتي وحده أي له أن يأخـذ الـسيارة ويرجـع 
 إىل بيته يبقى يفكر أويشاور الناس وبعـد انتهـاء املـدة يـصري

 .البيع الزما ويسقط اخليار 
أما قبل انتهار املدة فللمشرتي حق الفسخ وإرجـاع الـسيارة 

 .وأخذ ماله فإذا انتهت املدة لزم البيع



 أيـام فقبـل ٣باع شخص بيته بمبلغ عىل أن لـه اخليـار : مثال
 .املشرتي

 . طول تلك املدةبائعفهنا اخليار لل
 أيـام ٣دة تتجـاوز أما إذا كان اخليار بمدة غري معلومـة أو مـ

 .فحينئذ يبطل البيع كله 
باع شخص عقارا واتفق املتعاقدان عىل أن لكـل مـنهام : مثال

 أيام فهنا بطل البيع من أصله ألن اخليار اليصح ٤اخليار مدة 
 فبسبب اشـرتاط هـذا األمـر الفاسـد بطـل  أيام٣أن يتجاوز 

 .العقد
ء اإلجيـاب ويصح اشرتاط اخليار يف أثناء عقـد البيـع أي أثنـا

 .والقبول وكذا بعد العقد يف نفس املجلس
قال زيد لعمرو بعتك بستاين بكذا فقـال عمـرو قبلـت : مثال

يل  وبعد نصف ساعة ومها مل يتفرقا عن املجلس قـال عمـرو 
 أيام فقال زيد قبلت وافرتقـا فهنـا اخليـار وقـع بعـد ٣اخليار 

 .العقد وهو صحيح وحتسب املدة من حني االشرتاط



 ساعات ثم اشرتط ٣باع شخص شاة وبقيا يف املجلس : مثال
 لـيال ١٠وذلك يف الساعة ووافق البائع  أيام ٣املشرتي اخليار 

 فمتى حتسب املدة ؟
 .وقت اإلشرتاط أي يف الساعة العارشة ليالاجلواب من 

  :وهو يشمل حالتني :خيار العيب : ثالثا
  . العقد أن يوجد عيب يف السلعة ال يعلمه املشرتي حني-١

 اشرتى شخص سيارةبكذا ثم علـم أن فيهـا عطـال يف :مثال
املحرك فهنا املشرتي له اخليار إما أن يقبل بالسيارة عىل عيبهـا 

 .ّوإما أن يرد السيارة ويأخذ ماله
اشرتى شخص كتابا ثم تبني له أن يف بعـص صـفحاته : مثال

 .مسحا فهذا له حق الرد
 :رشوط هي ويشرتط كي يثبت خيار العيب ثالثة 

 ،أما إذا كان  يف السوقأن يكون العيب ينقص قيمة السلعة -أ
 اليؤثر عىل القيمة فال يثبـت اخليـار ويبقـى  قليالالعيب شيئا

أن يشرتي سيارة فيجد فيها خدشا صغريا ال البيع الزما، مثل 



يؤثر يف القيمة أو يشرتي بقرة فيجـد فيهـا جرحـا صـغريا ال 
 .ليس للمشرتي اخليارختتلف معه القيمة فحينئذ 

 أي أنه حصل أن يثبت أن العيب حدث قبل قبض املبيع -ب
وهو عند البائع أما إذا حـصل العيـب عنـد املـشرتي فـاألمر 

  .واضح فليس له حق اخليار
 فليس أن يرد املشرتي السلعة فورا من حني علم بالعيب -ج

له أن يرتاخى ولو لساعة بـل عـىل الفـور عليـه أن يتجـه إىل 
 .ائع ويرد عليه سلعته فإذا تأخر يف الرد سقط اخليارالب

اشرتى شخص كتابا من السوق وبعد أن صعد السيارة : مثال
ــأس جرا عــا إىل بيتــه اكتــشف أن الكتــاب معيــب فقــال الب

سأذهب للبيت أسرتيح قليال وأتغذى ثم أرجع الكتاب فهل 
 له حق اخليار؟

 .فورال ألنه تراخى ومل يرد املبيع عىل ال: اجلواب
 
 



 .أن يتخلف وصف من األوصاف املتفق عليها من قبل -٢
باع زيد لعمرو ثوبا موصـوفا يف الذمـة فوافـق عمـرو : مثال

وانعقد البيع فلام جاءموعـد تـسليم الثـوب وجـد عمـرو أن 
الثوب ليس عىل الوصف الذي اتفق عليه كأن وجـده بلـون 
آخر أو قصريا أو طويال ونحـو ذلـك فحينئـذ يثبـت لعمـرو 

أن يرىض به عىل الوصف احلايل وإمـا أن يـرده لـه  خليار فإماا
وكنا قد بينا هذا من قبل عند الكـالم عـىل بيـع املوصـوف يف 

 .الذمة
فتلخص أن خيـار العيـب يـشمل وجـود عيـب يف املبيـع أو 

  . ختلف وصف قد اتفق عليه
 
 
 
 
 



 " فصل يف مسألتني مهمتني "
 

  ؟صالحهاما هو حكم بيع الثامر قبل أن يظهر  -١
بوية املتحدة اجلنس إذا كانت ما هو حكم بيع األموال الر -٢
  ؟ًةَبْطَر

  .حكم بيع الثامر قبل أن يظهر صالحها: أوال
 .والتفاح واملوز الثامر مثل التمر والعنب

النـضج وجـه وظهور الصالح معناه أن تـصري الثمـرة عـىل 
 أ يصري أصفر بعد أن كـان أخـرض ويبـدوذلك بأن يبدأ التمر

العنب بالتموه أي يصري فيه ماء بعد أن كـان حـرصما يابـسا 
والضابط هو أن تصري الثمرة صاحلة لألكل واالنتفاع هبا فإذا 
مل تصبح جـاهزة لألكـل فمعنـاه أنـه مل يظهـر صـالحها وإذا 

 .صارت تصلح لألكل فمعناه أنه قد بدا صالحها
يظهـر واحلكم الرشعي هو أنه ال جيوز أن تباع الثمرة قبل أن 

صالحها ألهنا عرضه لإلصابة باآلفـات كـاملطر واحلـرشات 



 فتتلف فتضيع أموال املشرتي أما بعد أن يظهر صالحها فإهنا
 .تصري عصية عىل اآلفات كام هو معروف ألهل اخلربة 

دخــل شــخص بــستانا مــن النخيــل والتمــر مل يظهــر : مثــال
هـذا الثمـر صالحه بعد فقال لصاحبه أريد أن اشرتي منـك 

 اعه له بكذا فهل جيوز ؟فب
هذا ما يعرف عندنا بالـضامن أو التـضمني وهـو ال : اجلواب 

 .جيوز والبيع باطل ألن الثمر مل يظهر صالحه بعد
فهنا إذا استلم البائع الثمن ثم تلف الثمر عىل النخـل بـسبب 
آفة ما فبـأي يشء يـستحق البـائع املـال مـن غـري أن يـستلم 

 البيع بـاطال ملـا فيـه مـن الغـرر ّاملشرتي شيئا؟ وهلذا عد هذا
 .واملجازفة

ثم إننا ال نقصد بظهور الصالح هو الـصالح الكامـل لكـل 
حبات النخل بل لو ظهر الصالح يف حبة متر واحدة كفى هذا 
فيمكن أن يبيع مثال بستانا كامال من التمر لظهور الصالح يف 

 .بعض حبات من نخلة أو نخلتني فهذا القدر كاف



ع الثمر الذي مل يظهر صالحه بعد برشط القطع ولكن جيوز بي
 .عىل الفور واالنتفاع به

 شجرة عنب وهي ال تزال حرصما ٥٠باع شخص ثمر : مثال
مل يظهر صالحها بعد واشرتط البائع أن يقطع املشرتي ثمـره 

 عىل الفور فهل يصح البيع ؟
ـــان : اجلـــواب  ـــا اليوجـــد خطـــر وإمك ـــه هن ـــم ألن نع

 فورا عىل حالتـه تلـك هـذا إذا هأخذنه سياإلصابةباآلفات أل
أمكن االنتفاع باحلرصم مثل أن جيعل علفا أو يـستخرج منـه 
زيتا أو دواءا ، فإن كان ال نفع فيه فال يصح بيعه ألنه قد مىض 

 .أنه من رشوط البيع أن يكون منتفعا به
 :فتلخص من ذلك أن الثمر له حالتان 

شـرتط البـائع  فحينئذ جيوز بيعه سواء اأن يظهر صالحه -١
قطعه عىل الفور أو مل يشرتط بل بقي الثمر عىل الشجر ينتظـر 

 .كامل نضجه فالبيع صحيح عىل كل األحوال



يف حالــة  فحينئــذ الجيــوز بيعــه إال أن ال يظهــر صــالحه -٢
 .إمكان االنتفاع بهمع  القطع واحدة وهي برشط

 :أمثلة ملزيد من التوضيح 
ال وقـد ظهـر صـالحه ّضمن شخص بستانا من الربتق: مثال

بأن بدأت بعض الثامر باالصفرار واشرتط البائع القطع فـورا 
 فهل يصح البيع ؟

نعم ألنه قد ظهر صالحه فيجوز بيعه برشط القطـع : اجلواب
 .وبدون رشط القطع 

ّضمن شخص بستانا للرمان وقد ظهر صالحه ولكـن : مثال
اء سقى املـُاشرتط املشرتي عدم القطع بل يبقى عىل الشجر يـ

 إىل أن يكتمل نضجه فهل يصح البيع ؟
نعم يصح ألنه قد ظهر صالحه فيجوز بيعـه سـواء : اجلواب

 .اشرتط القطع أو اشرتط اإلبقاء أو مل يشرتط أي يشء
ّضمن شخص مزرعة للتفاح ومل يظهـر فيهـا الـصالح : مثال

 ومل يشرتط يف البيع يشء بل أطلق فهل يصح البيع ؟



ظهـر صـالح الثمـر فالجيـوز بيعـه اليصح ألنه مل ي: اجلواب
 .إالبرشط القطع فورا

ّضمن شخص بـستانا للمـوز ومل يظهـر صـالحه بعـد : مثال
ولكن اشرتط املشرتي أن يبقـى الثمـر يف الـشجر إىل ظهـور 

 الصالح فهل يصح البيع ؟
ال يصح البيع ألنه مل يظهر صالحه فالجيوز بيعه إال : اجلواب

 .برشط القطع فورا
ص بستانا للزيتون ومل يظهـر صـالحه بعـد ّضمن شخ: مثال

 ولكن اشرتط املشرتي أن تقطع الثامر فورا فهل يصح البيع ؟
نعم يصح البيع ألنـه قـد اشـرتط القطـع ويمكـن : اجلواب 

االنتفاع من الزيتون غري الناضج بحالته الراهنة مثل أن يصنع 
 .مثال) الطريش( منه املخلالت 

 
 
 



بويـة املتحـدة اجلـنس إذا كانـت حكم بيع األمـوال الر: ثانيا
 .ًةَبْطَر

قد رشحنا يف باب الربا أحكام األموال الربوية وقلنا إن املـال 
 إذا احتـد  -ألشـياءّتقـوم بـه اطعـوم أو مـا املوهو  -الربوي 
 : فإنه جيب توفر أمرين جنسها

 .   التامثل-١
 . التقابض وعدم التأجيل-٢

 بيع األموال الربويـة مسألة مهمة وهي أنه يعترب يفذكر نوهنا 
 وذلك مـن أجـل أن تتحقـق حالة الكامل فيهااملتحدة اجلنس 

 .املساواة بني املالني
 يكمل فيـصري متـرا فحيـنام نريـد أن  من النخلفمثال الرطب

نبيع التمر بالتمر فنشرتط تساوهيام يف الكميـة كـيال ونـشرتط 
 .التقابض يف املجلس

 لرطب ؟ولكن هنا سوآل هل جيوز بيع الرطب با



فحينئـذ ال فيـه اجلواب ال جيوز لوجود املائية وعدم اجلفـاف 
نتحقق التساوي ألنه قد يكون هذا الرطب أكثر رطوبـة مـن 

 .فيقع الرباحني البيع ال يتحقق التامثل فذلك الرطب 
وكذلك إذا بعنا الرطب بالتمر ألن االثنني من جـنس واحـد 

 وهـذا جـاف فحينئذ ال سبيل إىل حتقـق املامثلـة فهـذا رطـب
 .فيمنع هذا النوع من البيع

 العنب بالعنـب فهـذا كاملـه بـصريورته زبيبـا ُبيع: مثال آخر 
فيمنع بيع العنب بالعنب وكذا بيع العنـب بالزبيـب لوجـود 

 .الرطوبة واملائية 
رطب بتني رطب فيمنع ذلك فـإذا يـبس وكذلك إذا بيع تني 

 .جاز
 أيضا أو بحنطة وكذلك يمنع بيع حنطة مبلولة بحنطة مبلولة

 .جافة فال جيوز
 .أما إذا بيع حنطة جافة بحنطة جافة فال مانع



هذا إذا احتد اجلنس فإن اختلـف فيـصح البيـع كبيـع رطـب 
بعنب أو عنب بتني لعدم اشرتاط التامثل فيكفي التقـابض يف 

 .املجلس كام بينا من قبل
فتلخص أن الربويات ال تباع بجنسها إذا كانت رطبـة لعـدم 

 .ن العلم بالتامثل فإذا اختلف اجلنس جاز البيعإمكا
ويستثنى احلليب فإنه رغم كونه رطبا وفيه مائية إال أنه جيـوز 
بيعه مـن جنـسه إذا تـساويا يف الكيـل ألن احلليـب يكـال يف 

 .الرشع أي أن معياره هو الكيل وليس الوزن 
باع شخص قنينة مـن حليـب البقـر بقنينـة مثلهـا مـن : مثال

 من نوع آخر وتقابضا يف املجلس فـام هـو حكـم حليب البقر
 هذا البيع ؟

اجلواب صحيح لتساوهيام يف الكيـل مـع التقـابض وال يـرض 
 .كون احلليب رطبا ألنه قد استثني 

وكل حليب يعترب جنسا مستقال بحسب أصله فحليب البقـر 
 .جنس وحليب الغنم جنس وحليب اإلبل جنس آخر



قنينتني من حليـب الغـنم حليب بقر ب باع شخص قنينة: مثال
وتقابضا يف املجلس فهنا ال إشكال ألنه قد قدمنا أن األمـوال 
الربوية إذا اختلفت يف اجلنس مل يـشرتط التامثـل بـل يـشرتط 

 .التقابض فقط
واحلليب هنا يشمل مـا خـرج مبـارشة مـن الدابـة ويـشمل  

الرائب فلو بيع لبن رائب بلبن رائب جاز إذا احتدا يف الكيـل 
 .د هو أن احلليب رغم كونه رطبا إال أنه مستثنى والقص

وصحة بيع احلليب مرشوطة بأن اليضاف عليـه املـاء وأن ال 
تدخله النار فإذا غـيل احلليـب عـىل النـار أو خفـف بإضـافة 
بعض املاء فحينئذ ال يصح بيع احلليب باحلليب لعـدم حتقـق 

 .التامثل
ر فهنـا هـذا جيئ بحليب بقر فغيل عرشة دقائق عىل النا: مثال

احلليب ال جيوز بيعه بحليب من جنسه سواء أكان الثاين مغيل 
فيجـوز  أيضا أو غري مغيل ، أما إذا بيع بحليب من غري جنسه



كأن يباع حليب البقر املغـيل بحليـب املـاعز ألنـه ال يـشرتط 
 . الختالف اجلنسحينئذ التامثل كام ذكرنا

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  " خالصة الباب "
 

 : ينقسم إىل قسمني البيع 
 بيع الزم أي ليس فيه خيـار ولـيس للمـشرتي أو البـائع -١

 . فسخه وهذا هو األصل يف البيع
 . بيع غري الزم وهو الذي فيه خيار-٢

هــي املجلــس : واخليــار حيــصل بواحــد مــن ثالثــة أســباب 
 : إىل والرشط والعيب فلذا ينقسم اخليار بحسب السبب

صود باملجلس هو مكان التبايع فام واملق: خيار املجلس : أوال 
مل حيصل افرتاق باألبدان فإن للمشرتي وللبـائع فـسخ البيـع 

 .اجتامعهام يف جملس واحدمدة 
وهو أن يشرتط العاقدان أو احدمها حـق : خيار الرشط: ثانيا

 . أيام٣الفسخ يف مدة أقصاها 
 
 



 :خيار العيب وهو يشمل صورتني : ثالثا
ب يف السلعة مل يكن يعلمه فحينئذ لـه  إذا علم املشرتي بعي-أ

 .حق الفسخ
الوصـف  إذا مل يأت البـائع بالـسلعة املوصـوفة حـسب -ب
 .فحينئذ للمشرتي الفسخعليه ق املتف

 :وهنا مسألتان 
 قبل ظهور صالحها إال برشط القطـع الجيوز بيع الثامر: أوال

وإمكان االنتفاع، أما بعد بدو صالحها فيجـوز يف كـل حـال 
 .قطع أو برشط اإلبقاء أو بدون اشرتاط يشءبرشط ال

يعترب يف بيع الربويات املتحدة اجلنس حالة الكامل فلـذا : ثالثا
ال يصح بيع اليشء الرطـب بجنـسه كبيـع رطـب برطـب أو 
رطب بتمر ، ويستثنى احلليب فيجوز بيعه بجنسه رغم كونـه 

 .رطبا
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخططات الرئيسية "

 
 اخليار 

 
  

 خيار جملس                      خيار عيب                       خيار رشط     
                                                        

  وجود عيب            ختلف وصف                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات فرعية "
 

 بيع الثامر
 
  

      قبل صالحها                      بعد صالحها           
 )صحيح (                                                                      

     بدون رشط القطع     برشط القطع    
 ) باطل )                           ( صحيح ( 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
 باخليار ما مل يتفرقا ،وهلام أن يـشرتطا اخليـار إىل *عانواملتباي( 

 .*د باملبيع عيب فللمشرتي ردهِجُ، وإذا و*ثالثة أيام
  . إال بعد بدو صالحها* بيع الثمرة مطلقا*والجيوز

ْ رطبا*الربا بجنسه*وال بيع ما فيه    ).*ّ إال اللبن*َ
............................................................ 

 .أي البائع واملشرتي والتفرق املذكور هو  باألبدان وهذا هو خيار املجلس* 
 .فإن زادت املدة بطل البيع وهذا هو خيار الرشط* 
 .وهذه هي الصورة األوىل من خيار العيب وثمة صورة أخرى هي بتخلف الوصف * 
خليار فلو ذكر هذه املـسألة عنـد هذه املسألة ومسألة بيع مافيه الربا العالقة هلام بموضوع ا* 

 .الكالم عل أركان ورشوط البيع وذكر مسألة الربا يف فصل الربا كان أنسب
 إال بعد بـدو  رشط القطع بدونمعنى مطلقا أي بدون رشط القطع أي ال جيوز بيع الثمرة* 

 .القطع فورا صح قبل بدو صالحها أي ظهور صالحها فإن رشط البائع
 .لربا أي املال الربويأي ما جيري فيه ا* 
 أي فيه ماء كرطب النخل والعنب والتني الرطب* 
 . أما بيع اليشء الرطب بغري جنسه فيجوز كبيع العنب بالتمر* 
 .أي احلليب فإنه جيوز بيعه بجنسه كبيع حليب بقر بحليب بقر*



 " مسائل عملية "
 

 دخل شخص ملحـل لبيـع األدوات الكهربائيـة فاشـرتى -١
النقود ثم بقي يتحدث مع صاحب املحل أكثـر ثالجة وسلم 

  له احلق يف ذلك؟ من ساعة ثم أراد أن يفسخ البيع فهل 
 اشرتى شخص سلعة من حمل ثم خرج لثـوان ينظـر  إىل -٢

 حيـق لـهسيارته ثم رجع ودخل للمحل وأراد الفـسخ فهـل 
 ذلك؟

 أيـام ٣ اشرتى شخص حاسـوبا واشـرتط أن لـه اخليـار -٣
 حلاسوب وأراد فسخ البيع فهل له ذلك ؟وبعد يومني أرجع ا

 
............................................................ 

   .   نعم ألنه مل يتفرق البائعان وهذا هو خيار املجلس-١
بخروجه قد حصل التفرق وصار البيع الزما فإن ريض البائع بفـسخ ال حيق ف -٢
 . فال حق للمشرتي فقد سقط اخليارفهذا من حسن خلقه وإن مل يرغبع البي
 . نعم له ذلك ألن له خيار الرشط كل تلك املدة-٣
 



 باع شخص مزرعته عىل أن للمشرتي اخليار أسبوعا فهل -٤
 جيوز ذلك ؟

 اشرتت امرأة حقيبـة ثـم ذهبـت للبيـت فاكتـشفت أهنـا -٥
دى جوانبها فأرجعت احلقيبة وطالبت بـالثمن حمثقوبة من إ

   ذلك ؟فهل هلا احلق يف
 باع شخص كتابا موصوفا يف الذمـة عـىل أنـه مـن طبعـة -٦

فاخرة فلام جاء به للمشرتي فإذا به رديء الطبعـة فهـل حيـق 
 للمشرتي الفسخ؟ 

 ضمن شخص بستانا من النخل ومل يظهر صـالحه فهـل -٧
   يصح البيع ؟

 
............................................................

 .املزرعة بسبب هذا الرشط الباطل وز ذلك وقد بطل بيع ال جي-٤
 .خيار العيب   نعم لوجود العيب وهذا-٥
 .  نعم لتخلف وصف قد اتفق عليه مع البائع وهذا من خيار العيب-٦
 . ال يصح البيع -٧



 باع شخص ثمرة بـستان مـن التفـاح ومل يظهـر صـالحه -٨
  البيع ؟ولكن اشرتط البائع عىل املشرتي القطع فهل يصح

ّ ضمن شخص بستانا من الربتقال بعد أن ظهـر صـالحه -٩
 فهل يصح البيع؟املشرتي ابقاء الثمرة وسقيها واشرتط 

 باع شخص كيال من رطب بكيل مثله مـن رطـب مـن -١٠
 نوع آخر وتم التقابض يف املجلس فهل يصح البيع ؟

 باع شخص عنبا بتني وقـد اختلـف مقـدارمها وجـرى -١١
 جلس فهل يصح البيع ؟التقابض يف امل

 باع شخص حليب إبل بحليب إبـل فهـل يـصح البيـع -١٢
 علام أهنام متحدان كيال وتم التقابض يف املجلس ؟

............................................................
   .  نعم يصح البيع إذا أمكن االنتفاع بالثمرة-٨
 .قد بداصالحها  نعم يصح ألن الثمرة-٩

 .  ال يصح ألن الرطب مل يبلغ حالة الكامل فاليصح بيعه بجنسه-١٠
  . عدم بلوغ الكامل وعدم التامثل نعم ألهنام خمتلفان يف اجلنس فاليرض-١١
 . نعم يصح البيع ألنه جيوز بيع احلليب بجنسه وال يرض كونه رطبا-١٢

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  " باب السلم "
  

ُالسلم  .السلف وأبيع يشء موصوف يف الذمة بلفظ السلم  : ََّ
، وبيـع يشء عـني بيـع : قلنا إن البيع نوعان : رشح التعريف

 موصوف يف الذمة، وذكرنـا أن الفـرق بيـنهام أن بيـع العـني
يكون ليشء معني كهذا الثوب، وبيع يشء موصوف يف الذمة 

ا يصلح أن يدخل حتـت الوصـف مل معني بل يكون ليشء غري
 .كثوب صفته كذا

قـسم ينعقـد بألفـاظ : ثم إن بيع املوصوف يف الذمة  قـسامن 
البيع، وقسم ينعقد بلفـظ الـسلم أو الـسلف فقـط، فالقـسم 

 .األول هو بيع عادي،  والقسم الثاين هو بيع السلم
فقـال عمـرو $ ١٠ـ قال زيد بعتك ثوبا صـفته كـذا بـ: مثال
 .فهذا بيع عام. تقبل

يف ثوب صفته كذا، فقال زيد $ ١٠قال عمرو أسلمتك : مثال
 .ٍفهذا بيع سلم أي هو بيع خاص. قبلت

 



 فام الفرق بني املثالني ؟
املثال األول بيع يشء موصوف يف الذمة بلفظ البيع : اجلواب 

 .واملثال الثاين بيع يشء موصوف يف الذمة بلفظ السلم
 خيتلف عن البيع العام للموصوف يف فاتضح أن بيع السلم ال

الذمة سوى باللفظ املستخدم؛ فإن كان لفظ البيع أو التمليك 
أو غريها من ألفاظ البيوع اعترب بيعـا عامـا، وإن كـان بلفـظ 

 . اعترب بيع سلمحرصاالسلم أو السلف 
فهمنا أن الفرق بني البيعني هو بـاللفظ : قد يقال: وهنا مسألة

 ملعنوي بينهام؟ولكن ما هو الفرق ا
ِسلم الـثمن للبـائعُيشرتط يف السلم أن ي: اجلواب ُ َ  يف جملـس َّ

البيع فال يصح التأجيل، بينام يف البيـع العـام يـصح التأجيـل 
    .وتأخري القبض عن املجلس

 كغـم مـن احلنطـة ٢٠٠يف $ ١٠٠٠قال زيد أسلفتك : مثال
ٌصفتها كذا ، فقال عمرو قبلت ثم تفرقا ومل يسلم زيـد ْ ِّ  املبلـغ ُ



لعمرو فهنا قد بطل البيع ألن رشط صحة السلم هـو تـسليم 
 .الثمن يف جملس البيع

هذه كغم من احلنطة صفتها كذا بــ٢٠٠قال زيد بعتك : مثال
ِّفقال عمرو قبلت ثم تفرقا ومل يـسلم زيـد املبلـغ $ ١٠٠٠الـ ُ 

لعمرو فهنا البيع صحيح ألنه بيع عام انعقد بلفظ البيـع فـال 
 .فال يشرتط حينئذ التقابض يف املجلسيكون سلام 

فتلخص أن السلم هو بيع يشء موصوف يف الذمة يعجل فيه 
 .الثمن وال ينعقد إالبلفظ السلم أو السلف فقط

فام دام قد فهم بيع املوصوف يف الذمة يف بـاب البيـع فيـسهل 
فهم السلم ألنه هو نفسه بيع املوصوف يف الذمة ولكن بلفـظ 

 .هي األمثلة هناخاص فاألمثلة هناك 
يف سيارة وصفها كذا $ ١٠٠٠٠قال شخص أسلمتك : مثال

 .فقال اآلخر قبلت
 كغـم مـن رمـان ٥٠يف $ ٥٠٠قال شخص أسـلفتك : مثال 

 .فقال اآلخر قبلتوصفه كذا 



وقد علم بام ذكرنا أن السلم ال يصح إذا كان املبيع شيئا معينا 
 .فإذا جرى السلم عىل عني بعينها فقد بطل العقد

يف هذا الثوب فيقول $ ٢٠أسلمت إليك أن يقول زيد : مثال
           عمــرو قبلــت فهنــا العقــد باطــل لوقوعــه عــىل عــني معينــة

يصح البيعا مطلقا وال سلام بل العقدمن أساسه قد بطـل  فال
 . إباحة الثمن للبائع والسلعة للمشرتينتجفال ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  " فصل يف أركان السلم "
 

ــي  ــسلم ه ــان ال ــعأرك ــان البي ــة أرك ــصيال الثالث ــستة تف  ال
 :وهي إمجاال
 .العاقدان البائع واملشرتي: أوال

ِويسمى املشرتي يف باب الـسلم باملـسلم ألنـه يقـوم بتـسليم  ْ ُ
 .الثمن مقدما للبائع يف املجلس

َويسمى البائع باملسلم إليه ُْ. 
 :ويشرتط فيهام نفس رشوط البيع املتقدمة وهي 

 . البلوغ-١
 .العقل -٢
 . االختيار-٣

فاليصح السلم إذا كان املسلم أو املسلم إليـه جمنونـا أو غـري 
 . بالغ أو مكره

 



 .الصيغة اإلجياب والقبول: ثانيا 
 .فاليصح السلم باملعاطاة ألنه البد من اللفظ

يكـون و لبـائع والقبول من اشرتيوهنا يكون اإلجياب من امل
ذا مبلـغ يف بلفظ السلم أو السلم فيقول املشرتي أسـلفتك كـ

 .كذا سلعة فيقول البائع قبلت أورضيت
 :ويشرتط مما مر يف البيع من 

 .التوافق -١
 . التنجيز-٢

يف ثوب صـفته كـذا فيقـول البـائع $ ٢٠فال يصح أسلمتك 
 .$٢١ قبلت بـ

يف ثوب صفته كذا إذا قـدم والـدي $ ٢٠واليصح أسلمتك 
 .من السفر فيقول قبلت، لوجود التعليق

 
 
 



 .عقود عليه الثمن واملبيعامل: ثالثا
ويسمى الثمن يف بـاب الـسلم بـرأس املـال، ويـسمى املبيـع 

 .باملسلم فيه
كذا  املتقدمة يف باب البيع وعقود عليهويشرتط فيهام رشوط امل

 .رشوط جديدة خاصة بباب السلم 
 :فهي السابقة فأما رشوط البيع 

بـام ال  إليـه ونعني به أن اليترصف املسلم أو املسلم امللك -١
أسلفتك هذا الكتـاب يف ) شرتيامل( يملكه كأن يقول املسلم 

ن الكتاب الـذي وفته كذا فيقول املشرتي قبلت، ويكثوب ص
ملكا ألخيه مثال فهذا ترصف فـضويل فـال للثوب جعل ثمنا 
 .يصح العقد

 فاليصح السلم يف يشء نجس كالكلب واخلمـر الطهارة -٢
 .واخلنزير 
 فال يصح السلم يف غري منتفـع بـه ا االنتفاع باليشء رشع-٣

 .رشعا



يف بيانو صـفته كـذا فقـال $ ١٥٠قال املسلم أسلمتك : مثال
لبائع قبلت ، فال يصح السلم ألن املـسلم فيـه حمـرم فيبطـل ا

 .العقد
 . العلم-٤

كـأن يقـول  أن يكون معلوما) الثمن ( فيشرتط يف رأس املال 
 .ذهأو هبذا الثوب أو بسياريت ه$ ١٠٠أسلمتك بـ 

فإن كان الثمن جمهوال كأن قال أسلفتك بدوالرات ومل حيدد  
 .قدرها فالسلم باطل

 :َأيضا يف املسلم فيه أن يكون معلوما بام ييل ويشرتط 
  . اجلنس-أ

 . النوع-ب
 .ْ القدر-جـ
 .الثمن الصفة التي خيتلف هبا -د
 
 



يف مقابـل بـضاعة $ ٥٠٠عمـرا  ِّلم يساتفق زيد عىل أن:مثال
 ليه أن يذكر فيها ؟فامذا ع

 :اجلواب 
 . اجلنس بأن يقول مترا مثال-أ

 كـأن يقـول مـن نـوع - وهوماكان حتت اجلنس- النوع -ب
 .برحي
 .صاعا٢٠ْ القدر كأن يقول -جـ
 . الصفة كأن يقول من متر هذا املوسم وليس فيه حشف-د

يف مقابـل سـيارة $ ١٢٠٠٠اتفق زيد أن يـسلم عمـرا : مثال
 ذا عليه أن يذكر فيها؟موصوفة يف الذمة فام

اجلنس وهوالسيارة والنوع وهـو مارسـيدس مـثال : اجلواب
 فيهـا والقدر واحدة والصفة جديدة أو مستعملة حمركها كـذا

كذا وكذا من كل مايفرق معه السعر أي يرجع إىل أهل اخلربة 
فبأي يشء ختتلف سيارات املرسيدس بعضها عن بعض عليه 



ف حتـى الحيـصل تنـازع أن يذكره حتى لو كثـرت األوصـا
 .واختالف بعد ذلك

يف قامش فامذا يذكر املسلم إليه $ ١٠٠٠مثال أسلف شخص 
 من معلومات عنه؟

ذكر جنـسه كحريـر ونوعـه كأفغـاين وقـدره كــ يـ: اجلواب
 ورقيـق وصفاته كخشن أو ناعم وعرض مرتطوال مرتا ٢٠٠

 ونحـو ذلـك ممـا يعرفـه أهـل اخلـربة وختتلـف بـه أو صفيق
 .األسعار

 .هذه رشوط مشرتكة بني البيع املطلق وبيع السلمف
 .نفرد هلا فصال مستقالوأما الرشوط التي ينفرد هبا السلم ف

 
 
 
 
 



 "لزائدة  فصل يف رشوط السلم ا"
 

 . بحيث يتم القبض يف املجلسّأن يكون الثمن معجال -١
ــه            فاليــصح أن يتفــرق العاقــدان دون أن يقــبض املــسلم إلي

  .الثمن
 .أن يكون املسلم فيه مضبوط الصفة -٢

 الـسلعة املباعـة بحيث تكـونأي يمكن أن ينضبط بالوصف 
 .حمددة املعامل ليس فيهاجهالة

احلبوب كاحلنطة أو يف األقمـشة أو يف  أن يقع السلم يف :مثال
ـــات  ـــثامر احليوان ـــدأو يف ال يف   أو واألخـــشابأو يف احلدي

 األشياء يمكـن أن السيارات أو يف أجهزة كهربائية فكل تلك
توصف بذكر اجلنس والنوع والقدر والصفات فتصري السلعة 

 .حيصل تنازعال واضحة ال تشتبه بغريها ف
الـسلم  أما إذا مل يمكن ضبط األشياء املباعة فحينئـذ اليـصح

مثل أن يقع التعاقد عىل السلم يف اجللود فهذه ال يصح السلم 



صد منهـا الثخانـة فيها لعدم االنضباط ألن اجللود أحد مايقـ
والصفاقة أو النعومة وهـذه ال تنـضبط بـني قطعـة وأخـرى أ

جـنس واحـد  فتجد بعض اجللود أثخن من بعـض حتـى يف
كجلود بقر وبعضها أرق من بعض أو أنعـم فـال تقـع حتـت 
ــك  ــود يف تل ــساوى قطــع اجلل ــث تت ــضبط بحي وصــف من

 .األوصاف فيمنع السلم ألنه سيسبب التنازع
يف الوصــف بــسبب اخــتالط  باطوقــد حيــصل عــدم االنــض

وهـو نـوع مـن العطـور ) الغالية (  مايعرف بـ هلااألجزاء مث
 ا فـيخلط مـسكعاملصنع من خالل اخللط فيأيت الفتالثمينة، 

عىل زعفران عىل عنرب عىل مواد أخـرى فيحـصل عـىل عطـر 
مجيل، فهنا توجد أجزاء خمتلطة فيـصعب ضـبطها ألن ذلـك 

ستطع أن جيعله مثل العطـر نفس العطر مل يالشخص لو صنع 
  ة املسك املوضوع أو العنـرب أو الزعفـرانياألول فتختلف كم

فتكون النتيجـة أننـا سنحـصل عـىل زجاجـات عطـور غـري 



متساوية األجزاء فـال تكـون منـضبطة األوصـاف فتحـصل 
 .اجلهالة والتنازع

وقد حيصل عدم االنضباط بسبب النار فحينام نريد أن نجري 
كن لو كانت الـصفقة بقر مثال فإنه ينضبط ول يف حلم الالسلم

مشوي أو مقيل فإنه حينئـذ الينـضبط ألن تـأثري بقر عىل حلم 
النار عىل األجزاء خيتلف قوة وضعفا فربام احرتق يف موضـع 

عـرض يوال زال غري ناضج يف موضع آخر فمن الـصعب أن 
 .النار ثم تعرضه مرة أخرى فيكون الثاين كاألول اليشء عىل

 .خلبز والصمون واملعجنات فإن النار خيتلف تأثريهاومثل ا
 :فإهنا جتمع أمرين  ومثل احللويات

  اخــتالط األجــزاء وصــعوبة الــضبط بــني املــواد املخلوطــة
 .وكذلك العرض عىل النار

ل أنه حيث وجد عدم التساوي بني القطع وجد عـدم َّفتحص
و االنضباط يف الوصف سواء بسبب االختالط كام يف الغالية أ



بسبب العرض عىل الناركاملشويات واملقليات أو بسبب آخـر 
 .منع السلم واليصحُكاجللود فحينئذ ي

ومما ينبغي التنبيه عليه هو اختالف العصور واختالف التقدم 
العلمي بني زمن وآخر، فهـذه األمثلـة التـي مـر ذكرهـا قـد 

 :خيتلف حاهلا يف عرصنا ولنذكر أمثلة 
حـدد تت احلديثة ضبط أوصافها، فيمكن اليوم باآلال اجللود

السامكة بالـملم أو السنتمرت وحيدد الطول وبواسطة األجهزة 
 حيدد النعومة واخلشونة فتنضبط األوصاف فيصح السلم فيها

 ضـبطهابخلط نـسب دقيقـة يمكـن الغالية والعطـور اليـوم
بمقاييس ثابتة، ومثلها األدوية فيوجـد فيهـاخلط بـني مـواد 

لقنينة من هذا الدواء كهذه القنينة ال فرق خمتلفة، ولكن هذه ا
فيهـا  الفـرقمن نفس الـدواء ولذا ينتج املعمل آالف القطع 

  .فيصح السلم فيها
وربام أمكن ضبط تـأثري النـار أيـضا وهلـذا لـو مـسكنا قطـع 

ال ختتلـف قطعهـا ) املاركـة ( البسكويت ذات املنشأ الواحد 



رشين صـندوق  واتفقنا عـىل صـفقة بعـالو اشرتينا بسكويتف
وفتحنا كل صندوق فسنجد فيه عدة أكيـاس مغلفـة حتتـوي 

وكـيس عىل عدد من البسكويت فلو قارنا بني صندوق وآخر 
 .وآخر فال فرق بينها يف األعم األغلب فلذا يمكن ضبطها

فاحلكم يدور مع علتـه فحيـث وجـد عـدم االنـضباط منـع 
 . السلم وحيث وجد االنضباط صح السلم

 .معنيموضع  املسلم فيه مأخوذا من أن ال يكون -٣ 
 كغم من احلنطة من املخزن الفالين ٥٠قع السلم عىل مثل أن ي

فهنا احلنطة موصوفة يف الذمة ولكنها معينة من كميـة معينـة 
ما اإلشكال يف أنه قد يتلف و كغم،٢٠٠كأن يكون يف املخزن 

 . بسبب سوء خزن أو نحوه فيضيع املسلم فيهيف املخزن
 صاعا من هذا البـستان فقـد تـصيب ٣٠قع السلم ومثل أن ي

 .البستان آفة فيحصل التلف



أن اليعـني موضـع املـسلم فيـه إذا كـان  فالطريق الـصحيح
حمدودا ضيقا ثم بعد ذلك هو خمري من أن جيلب له التمـر مـن 

 .بستانه أو من بستان آخر
املوضع غري حمدود وضيق، فاليرض مثـل أن يقـع كان أما إذا 

 متر من البرصة أو زيتون من حلب ونحـو ذلـك االتفاق عىل
 .ألنه يبعد أن يتلف كل حمصول البلدة

 .إذا وقع السلم مؤجال بمدة ال بد من حتديدها -٤
كغم من القطـن ٢٠٠يف $ ٣٠٠قال زيد أسلفت إليك : مثال

العراقي عىل أن يتم التسليم بعد شهر من العقد فيقول عمرو 
 .حمددقبلت، فهنا ال إشكال لوجود أجل 

كغم من القطـن ٢٠٠يف $ ٣٠٠قال زيد أسلفت إليك : مثال
العراقي عىل أن يتم التـسليم إذا قـدم فـالن مـن الـسفرفقال 

 .عمرو قبلت، فال يصح السلم لوجود اجلهالة يف املدة
 



املسلم فيه موجودا عند وقت استحاق التـسليم أن يكون  -٥
 .يف الغالب
ضاعة يف وقت يندر فيـه تفاق عىل تسليم بيتم اإلال بمعنى أن 

 .وجود تلك السلعة يف ذلك الوقت
مثل أن جيري السلم عىل رطب يف الشتاء، ومعلوم أن الرطب 

 .يكون يف الصيف
وكذا إذا وقع السلم عىل تسليم ثامر الصيف يف الشتاء أوثـامر 

 .يصح السلم الشتاء يف الصيف فال
ن جملـس إذا كـا موضع تسليم السلعة يف العقـدََّني عُأن ي -٦ 

البيع ال يصلح للتسليم أو كان يصلح ولكن حيتـاج إىل كلفـة 
 .يف النقل

 طن من احلنطة وكان جملـس ٥٠وقع السلم عىل تسليم: مثال
البيع يف الطائرة فهنا هذا املوضع ال يـصلح للتـسليم فحينئـذ 
جيب رشعا أن يتم تعيـني موضـع للتـسليم حتـى ال حيـصل 

 .تنازع



 .وسط البحر يف سفينة ونحو ذلكومثل الطائرة الصحراء أو 
 ثالجة من نـوع كـذا ووقـع ٢٠وقع السلم عىل تسليم : مثال

، فهنا املكان يـصلح  يف البرصة االتفاق يف معرض املسلم إليه
للتسليم ولكن هنالـك كلفـة وثمـن حيتـاج إليـه لنقـل هـذه 

 فال بد من حتديد  وهو يف بغداد مثال املسلممكانالبضاعة إىل 
ألن ثمـن النقـل مـن  لكـي الحيـصل التنـازع مكان التسليم

 .يتحمله
فإذا كان جملس البيع يصلح للتسليم ومل يكن كلفة فـال جيـب 
تعيني موضع التسليم ألنه سيحمل عىل املجلس الـذي وقـع 

 .فيه البيع
 جملدات يف بيت املـسلم ٣أن يقع السلم عىل كتاب من : مثال

ينـرصف إىل إليه فهنا ال جيب حتديد موضـع التـسليم ألنـه س
البيت الذي وقع فيه البيع لصالحيته للتسليم وعـدم وجـود 

 .كلفة ومؤنة نقل
 



 .أن يكون عقد السلم ليس فيه خيار الرشط -٧
 أيـام وقـد ٣قد قدمنا أن خيار الرشط هـو يف مـدة أقـصاها  

يكون للعاقدان أو أحدمها، هذا يف البيـع املطلـق أمـا يف بيـع 
واء كـان اخليـار للمـسلم أو  سـالسلم فهو ال حيتمل التأجيل

 .للمسلم إليه
يف قامش صـفته كـذا مـؤجال $ ٦٠٠قال زيد أسلمتك : مثال

إىل مدة كذا وموضع التسليم كذا ولكن يل اخليار مدة يـومني 
 .فقال عمرو قبلت فهنا السلم باطل لوجود خيار الرشط

 .أما خيار املجلس فهو ال يرض ويمكن أن جيري يف السلم 
ال شخص أسلفتك كذا يف كـذا فقـال اآلخـر قبلـت ق: مثال

 يف نفس املجلس فسخ املـسلم العقـد اوبعد نصف ساعة ومه
 فهل جيوز هذا ؟

اجلواب نعـم ألن الـسلم يدخلـه خيـار املجلـس دون خيـار 
 .الرشط

 



 " أنواع السلم "
 

َالسلم نوعان  َّ: 
ٌ مؤجل-١ ّ. 
 ٌّ حال-٢

يم املسلم فيه إىل فالسلم املؤجل هو الذي يذكر فيه تأجيل تسل
مدة من الزمن، وقد اشرتطنا فيام سـبق أن تكـون هـذه املـدة 

 .حمددة
والسلم احلال هو الذي يذكر فيه تسليم املسلم فيـه يف جملـس 

 .العقد
كغم من احلنطة صفتها كذا ٥يف $ ١٠قال زيد أسلفتك : مثال

عىل أن تسلمنيها يف احلال فقال عمرو قبلت فـأعطى لـه مـن 
 . املطلوبةحمله احلنطة

وكذا إذا مل يذكر يف العقـد أنـه حـال أو مؤجـل اعتـرب حـاال 
 .فيجب التسليم يف جملس العقد



بمعنى إن كان املسلم فيه موجودا عند العقـد جـاز أن يعقـد 
يتم تعيينه بل هو موصوف السلم حاال أو مؤجال ما دام أنه مل 

 .يف الذمة كام قد علم
العقـد اشـرتط التأجيـل وإن كان املسلم فيه غري موجود عند 

 .كي ينعقد السلم مؤجال وال يصح أن ينعقد حاال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف مصاديق السلم "
 

 :يصدق السلم عىل عدة صور هي 
وجودا ومملوكا عند عقد السلم كـام يف الـسلم ما كان م: أوال
 .احلال
ماكان موجودا ولكنه غري مملوك له فيذهب املسلم إليـه : ثانيا

 . يعطيه للمسلمويتملكه ثم
يف كتاب صفته كـذا عـىل أن لعمرو $ ٢٠أن يسلم زيد : مثال

يتم تسليمه بعد أسـبوع فهنـا إذا مل يكـن يملـك املـسلم إليـه 
 .الكتاب يذهب يشرتيه ويسلمه إياه

 .ما كان معدوما عند عقد السلم: ثالثا
يف الشتاء يف رطب عـىل لعمرو $ ٤٠٠أن يسلم زيد بـ : مثال

 .لصيفأن يستلمه يف ا
 

 



 " خالصة الباب "
 

ُالسلم  .بيع يشء موصوف يف الذمة بلفظ السلم أو السلف: َّّ
 :وأركانه ستة هي

 .ِ املسلم وهو املشرتي-١
 .َ املسلم إليه وهو البائع-٢
 . رأس املال وهو الثمن-٣
 .َ املسلم فيه وهو املبيع-٤
 . اإلجياب-٥
 . القبول-٦

إليه نفـس رشوط البيـع فيشرتط يف العاقدين املسلم واملسلم 
 :املتقدمة وهي 

 .العقل-١
 .البلوغ-٢
 . االختيار-٣



 ويشرتط يف الصيغة اإلجياب والقبول نفس رشطي البيع ومها 
 . التوافق-١
 . التنجيز-٢

ويشرتط يف املعقود عليه رأس املال واملسلم فيه رشوط البيـع 
 .ورشوط زائدة

 :فأما رشوط البيع فهي
 . امللك-١
 . الطهارة-٢
 . االنتفاع باليشء رشعا-٣
 . العلم باملبيع-٤

وحيصل العلم يف رأس املال ببيان قدره، وحيصل يف املسلم فيه 
 .ببيان جنسه ونوعه وقدره وكل وصف خيتلف معه الثمن

 
 
 



 :وأما الرشوط الزائدة فهي 
 . تعجيل رأس املال يف املجلس-١
 .يكون املسلم فيه مضبوط الصفة  أن-٢
 .املسلم فيه من موضع معني أن اليكون -٣
ّ إذا كان السلم مؤجال فال بد من حتديد املدة، أمـاإذا كـان -٤

 .حاال فال حيتاج
 أن يكون املسلم فيه موجودا عندوقت استحقاق التسليم -٥

 . غالبا
َأن يعني موضع تسليم السلعة يف العقـد إذا كـان جملـس  -٦ َّ ُ

اج إىل كلفـة البيع ال يصلح للتسليم أو كان يصلح ولكن حيتـ
   .يف النقل
 . أن يكون عقد السلم ليس فيه خيار رشط-٧

 .وأنواع السلم حال ومؤجل بمدة
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 السلم

 
       أنواعه                     رشوطه                           أركانه   

                                             
 ّ                                      حال                         مؤجلصيغة          معقود عليه        عاقدان          

  إجياب-١ رأس مال     -١مسلم            -١    
  قبول-٢مسلم فيه       -٢ مسلم إليه     -٢   

 

                                                         

 رشوط البيع                            رشوط زائدة                      
 تعجيل رأس املال-١                                                                                               

   ضبط الصفة-٢                                                                                      
  عدم تعيني موضع -٣                                                                                               

 حتديد األجل -٤                                                                                      
  تعيني موضع التسليم-٥                                                                                                  
  عند وقت التسليم  الوجود-٦                                                                                                         
  عدم خيار الرشط-٧                                                                                          



  " أضواء عىل النص "   
 

 فصل
 * تكاملت فيه مخس* فيام*ّ حاال ومؤجال* ويصح السلم(

  :رشائط
........................................................... 

 .بيع يشء موصوف يف الذمة بلفظ السلم أو السلف: السلم* 
احلال هو الذي حيل وجوب تسليم السلعة فيه باالنتهاء من العقـد، بيـنام املؤجـل يكـون * 

 .عند األجل املحددفيه وجوب التسليم 
  .أي اجتمعت) تكاملت ( قوله و، أي يف يشء وهو املسلم فيه أي السلعة املباعة* 
ّأي غري رشوط البيع املتقدمة، ثم إن الرشوط الزائدة التي ذكرها املصنف قـد قـسمها إىل * 

فيه بالنظر إىل وجودها يف الواقع وهي الرشوط اخلمسة، وقسم قسم يتعلق باملسلم : قسمني
يتعلق بعقد السلم وهي الرشوط الثامنية، بمعنى أن الرشوط اخلمسة تتعلق باملسلم فيـه أي 

من حيث وجودها يف الواقع أي قبل أن يعقد السلم عىل يشء جيـب أن يكـون هـذا السلعة 
أيكون اليشء فيه صفات معينة متحققة يف الوجود ، فليس حمل العقد أعني املسلم فيه يصح 

هـذه الـرشائط صـلح ت  يشء خاص اجتمعت فيه مخس رشائط، فإذا وجد هو يشء بلأي
ُهذا العقدجيب أن يذكر فيه أمور وتتـوفر فيـه أمـور  ثم املسلم فيه ألن جيري فيه عقد السلم

فإذا علم هذا فإنني ترصفت يف هـذه الـرشوط واختـرصهتا فلـم أقـسم . وهي ثامين رشائط
الرشوط إىل هذين القسمني وقمت باختصار بعض الرشوط وسأبني مـا يمكـن اختـصاره 

 .  عند الكالم عىل هذه الرشوط واحدة واحدة



، وأن يكون جنـسا مل خيـتلط بـه *أن يكون مضبوطا بالصفة
ُ، ومل تدخله النار إلحالته*غريه ْ ، وال *، وأن ال يكون معينا*ُ

 *.َّمن معني
........................................................... 

أي يكون للمسلم فيه صفات جتعله منضبطا بحيث الختتلف أفراده اختالفا جيعلهـا حمـل * 
 .تنازع

 فإنه جنس فإذا اختلط بالعنرب مل يصح السلم وهذا برشط أن يكون االختالط  مثل املسك*
وي جنـسا قـد حيـال ينضبط معه الوصف وإال فإن الثوب املكون من صـوف وقطـن مـثال 

  اختلط بغريه ولكن يصح السلم فيه ملعرفة مقدار كل جنس وبالتايل يمكـن ضـبطه بالـصفة
 بحيـث ال يكـون مـضبوطنس مل خيتلط بغـريه فاتضح أن هذا الرشط حيتاج إىل قيد وهو ج

 .مافعلته يف الرشح ، ومع هذا التقييد يرجع الرشط الثاين إىل األول وهذاالصفة
إلحالته أي لتحويلـه ونقلـه مـن حالـة إىل أخـرى نار ما تدخله النار قسامن قسم تدخله * 

ل يعرض عىل نـار  عن غريه مثل العسبالطبخ واليش والقيل، وقسم تدخله نار هادئة لتمييزه
هادئة ليفصل عنه الشمع فبالتايل يصح فيه السلم وإن عرض عىل النار ألن تلك النارمل تكن 

   .لإلحالة
ثم إن هذا الرشط يمكن رده إىل الرشط األول ألنه إذا أحالته النار فحينها ال يمكـن ضـبطه 

 .بالوصف
س تعريف السلم ألن حقيقتـه أي ال يكون املبيع شيئا بعينه وهذا الرشط يستغنى عنه بنف* 

 ال تكون إالعىل موصوف يف الذمة
 .مثل أن يسلم مترا موصوفا يف الذمة من هذا البستان *



ِثم لصحة املسلم  أن يصفه بعـد *:وهي : ٍ فيه ثامنية رشائط *َ
َذكر جنسه ونوعه بالصفات التي خيتلف هبا الثمن، وأن يذكر  ُ ْ َ

ُقدره َ ْ ًن كـان مـؤجال ذكـر وقـت وإ* بام ينفي اجلهالة عنه، *َ ّ َ
ِمـحـله ِِّ َ.  

 
........................................................... 

األوىل أن يقول ثم لصحة عقد السلم ثامين رشائط، ألن هـذه الـرشوط معتـربة يف نفـس * 
 غري املـسلم هوالعقد ال خصوص املسلم فيه فقوله وأن يكون الثمن معلوما وهورأس املال 

بنفس العقد، فاألصـح  هذا الرشط يتعلق... يه، وقوله أخريا وأن يكون عقد السلم ناجزاف
 .أن جيعل هذه الرشوط متعلقة بنفس العقد الشامل جلميع األركان

العقد والرشوط الثامنية ينظر أنيجري واخلالصة أن الرشوط اخلمسة متعلقة باملسلم فيه قبل 
 .العقدحال إىل حتققها يف 

ن يصفه أي ليحصل العلم به فريجع هذا الرشط إىل العلم وهو رشط مـن رشوط قوله وأ* 
 .البيع السابقة

 أمتـار ١٠ كغـم و٥٠ صـاعا و٢٠أي يتم ذكر القدر بعد ذكر اجلنس والنوع والصفة كــ* 
 .وهذا راجع إىل العلم كام ال خيفى

ن الـسلم حـاال أي إذا كان السلم مؤجال ال بد من ذكـر األجـل بالتحديـد ، أمـا إذا كـا * 
 .فالحيتاج

 .أي وقت حلوله أي متى جيب التسليم* 



، وأن *وأن يكون موجودا عند وقت االستحقاق يف الغالـب
ِيــذكر موضــع قبــضه ِ ْ ، وأن *، وأن يكــون الــثمن معلومــا*َ

ِ قبل التفـرق، وأن يكـون عقـد الـسلم نـاجزا*يتقابضا َ ُ ْ  ال *ُّ
ٍيدخله خيار رشط ُ ُ ُ ُ*.(  

 
 
 

........................................................... 
أي يكون املسلم فيه موجودا يف وقت استحاق التسليم كالرطب يف الصيف أما الرطب يف * 

 .الشتاء فغري موجود يف وقت االستحقاق فال يصح السلم حينئذ
 . حأي يكون الغالب وجود املسلم إليه يف ذلك الوقت أما إذا كان يندر الوجود فال يص* 
أي موضع قبض املسلم فيه ، وهذا إذا كان العقد ال يصلح للتسليم كالطـائرة يف اجلـو أو * 

 .  كان يصلح ولكن هنالك مؤنة يف نقله عىل ما وضحناه فراجع
هذا مستغنى عنه برشط العلم يف رشوط البيع ألن العلم يكون للثمن وللمثمن أي لرأس * 

 .املال وللمسلم فيه
 . إليه الثمن قبل أن يفرتقاأي يقبض املسلم* 
 .ناجزا أي حاال غري معلق عىل رشط* 
 .أما خيار املجلس فيدخله* 

 



 " مسائل عملية "
 

بيت زيد فقبـل زيـد فهـل رشاء يف $ ٢٠٠ أسلم شخص -١
 يصح العقد؟

 ١٠ كغم من الشعري لصبي عمـره ٣يف $ ٤ أسلم شخص-٢
 سنني فهل يصح السلم ؟

س شعري صـفته كـذا فقـال يف كي$ ٢٠زيد أسلمتك   قال-٣
 فهل يصح السلم ؟$ ٢٥عمرو قبلت بـ 

يف كلب صيد صفته كذا فقـال اآلخـر $ ٥ أسلم شخص -٤
 قبلت فهل يصح السلم؟

 
............................................................ 

 ال يصح ألن بيت زيد معني واملسلم فيه جيب أن يكون موصوفا يف الذمة فـال -١
 . العقد العىل أنه سلم وال عىل أنه بيع مطلقيصح
   .ال يصح ألن املسلم إليه هنا غري بالغ فال يصح العقد -٢
  . ال يصح لعدم التوافق بني إجياب زيد وقبول عمرو-٣
 . ال يصح ألن املسلم فيه نجس-٤



 يف ذبابا صفته كذا فهل يصح السلم؟$ ٣ أسلم شخص -٥
ي من الدوالرات يف قـامش  قال زيدأسلمتك بام يف حمفظت-٦

 صفتك كذا فقال عمرو قبلت فهل يصح السلم ؟
 أراد شخص أن يسلم يف دجاج حي فامذا يـذكر فيـه مـن -٧

 أمور كي يصح السلم؟
 يف لؤلؤ للحيل فهل يصح السلم؟$ ٥٠٠٠ أسلم شخص -٨
 فهل يصح -نوع من احللويات- أسلم شخص يف زالبية -٩

 السلم ؟
............................................................ 

 . ال يصح ألن الذباب غري منتفع به فال يصح السلم-٥
 . ال يصح ألن رأس املال غري معلوم-٦
 وصفتها التي خيتلف ٣٠ اجلنس وهو الدجاج النوع كدجاج عراقي وقدره كـ -٧

 .معها السعر كدجاج حلم أو بيض وعمرها
ه وهواللؤلـؤ ال ينـضبط فمنـه كبـار وصـغار  ال يصح السلم ألن املـسلم فيـ-٨

 .والتكاد جتد لؤلؤة  كاألخرى
 ال يصح ألن الزالبيا تعرض عىل النار قليا فال تنضبط الخـتالف تـأثري النـار -٩

 .عليها



 ألتار من الزيت صفته كذا ٥يف $ ٣٠ قال زيد أسلمتك -١٠
 فقال عمرو قبلت ولكن اتفقا عىل أن يتم تـسليم املبلـغ بعـد

 هل يصح السلم ؟يوم ف
مرت من قامش صفته ١٠٠يف $١٠٠٠ قال زيد أسلمتك -١١

 كذا من أقمشة حملك فقال عمرو قبلت فهل يصح السلم ؟ 
يف أدوات طبخ صفتها كذا عىل $ ٤٠ قال زيد أسلمتك -١٢

أن يتم التسليم بعد رجوع زوجتي من العمـرة فقـال عمـرو 
 قبلت فهل يصح السلم ؟

 أن يـتم التـسليم يف الـشتاء  أسلم شخص يف عنب عىل-١٣
 فهل يصح السلم ؟

 
............................................................ 

 . أن يتم تسليمه يف املجلس ال يصح ألن الثمن جيب-١٠
 . اليصح ألنه يشرتط أن ال يكون املسلم فيه من موضع معني ضيق-١١
 . ال يصح ألن األجل غري معني بمدة واضحة-١٢

 . ال يصح ألن املسلم فيه غري موجود غالبا يف وقت االستحقاق-١٣ 



أسلم شخص يف بضاعة مؤجلة بشهر وكان حمل العقـد  -١٤
يصلح للتسليم وال كلفة يف نقله ومل يذكر موضع التـسليم يف 

 العقد فهل يصح ؟
 اتفق شخصان عـىل عقـد سـلم عـىل أن يكـون اخليـار -١٥

 ؟ أيام فهل يصح السلم ٣م ِللمسل
 عقد شخصان الـسلم ومهـا يمـشيان يف الطريـق وتـم -١٦

تسليم املبلغ ولكن بعد ساعة وقبل أن يتفرقا تراجـع املـسلم 
 إليه عن العقد فهل يصح الفسخ؟

 
    

............................................................ 
املحـل الـذي  يصح ما دام املحل يصلح للتسليم وال كلفة يف النقل فيكـون -١٤

 .جرى فيه التبايع هو موضع التسليم
 . اليصح السلم ألنه ال يقبل خيار الرشط-١٥
 نعم يصح ألن السلم يدخله خيار املجلس فـام دام املـسلم واملـسلم إليـه مل -١٦

 .يتفرقا حيق ألي أحد منهم الفسخ



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " باب الرهن "
 

 .توثيق دين بعني: الرهن 
من عمرو فيقـول لـه $ ١٠٠٠صورته أن يأيت زيد يستقرض 

أقرضتك ولكن أعطني شيئا اسـتوثق بـه عـىل مـايل يف حالـة 
 خـذ هـذا الـذهب رهنـا زيـد عجزت عن التسديد فيقول له

 . قبلتعمروفيقول تسديد  الني موعدبالدين حلعندك 
 .الذي يعطي الرهن الراهن وهو الشخص فزيد يسمى

ِوعمرو يسمى املرهتن وهو الشخص   .الذي يأخذ الرهنَ
 .يسمى املرهون به$ ١٠٠٠والدين وهو هنا 

 .والذهب هنا هو املرهون
 .وقول زيد خذ هذا الذهب رهنا عندك بالدين يسمى إجيابا

 .وقول عمرو قبلت يسمى قبوال
ملرهون به  ا-املرهتن-اهنالر: ( فهذه هي أركان الرهن الستة 

 ).القبول  -اإلجياب-املرهون
  



 " فصل يف رشوط أركان الرهن "
 

 الراهن واملرهتن نفـس رشوط البيـع مـن يشرتط يف العاقدين
فال يصح عقد الرهن من صبي وجمنـون عقل وبلوغ واختيار 

 .ومكره
  صبي دراجته بدين عليه فال يـصح عقـد الـرهنَرهن: مثال

 .ح أن يكون راهنا أو مرهتناألن الصبي ال يصل
 اإلجيـاب والقبـول نفـس رشوط صـيغة ويشرتط يف الصيغة

  .توافق وتنجيزالبيع من 
قال شخص رهنتك هذا الكتاب بالدين فيقول اآلخـر : مثال

قبلت رهـن هـذا اخلـاتم بالـدين، فـال يـصح الـرهن لعـدم 
 . التوافق
قال شخص رهنتك هذا الكتاب إن جاء زيد من السفر : مثال

 .فيقول اآلخر قبلت، فال يصح الرهن لعدم التنجيز



وعلم بذكر الصيغة أنه ال يصح الرهن بغري األلفاظ إال إشارة 
 .األخرس املفهمة وكتابته للرضورة

 .فال يصح الرهن باملعاطاة
قال زيد خذ هذا رهنا بالدين فيأخذه عمرو بـال قبـول : مثال

 .فال يصح لعدم وجود الصيغتني من العاقدين
مـستقرا يف ذمـة  أن يكـون  وهوالـدينشرتط يف املرهون بهوي

 .الراهن
 :والبد أن نقف قليال لتوضيح أكرب حول معنى الدين فنقول

 .احلق الثابت يف الذمة: الدين هو 
 :وهو يشمل 

 . كام لو استدان شخص من آخر ماالالقرضحالة 
أن يتم تسليم السلعة املشرتاة وبعـد بتأخري دفع الثمن حالة و
 .بوع يسدد املشرتي فهنا الثمن دين يف ذمتهأس
ل فيتـزوج ّ يعقد النكاح عىل مهر مؤجـتأخري املهر بأنحالة و

 . فرتة يسدد هلا املهر الذي يف ذمتهالرجل املرأة وبعد



الـسلم  بيـع وكام يكون الثمن دينا قد يكون املثمن دينا كـام يف
  عـد فـرتةبه بـه أن يأتيـ  عـىل إليـهمَم يدفع املال للمسلِفاملسل

م إليه َيف ذمة املسلك السلعة املوصوفة يف الذمة دينا فتكون تل
أي  أن يتعلق بالذمةالبد كون دينا  ياليشء كي يصح أنثم إن 

فأمـا الـيشء املعـني ، يئا غري معـني بـل موصـوفا يكون شنأ
 .فاليسمى دينا

 ال يصح رهـن عـني بعـنيومن هنا نستفيد أمرا مهام وهو أنه 
د أن يكـون  فـال بـتوثيـق ديـن بعـنيهن هـي ألن حقيقة الر
 .يف الذمة الشيئا بعينهاملرهون به دينا متعلقا املرهون عينا و

اســتعار زيــد كتابـا مــن عمــرو وطلـب عمــرو رهنــا : مثـال
 بالكتاب كساعة فهل يصح الرهن؟

اليصح ألن الكتاب املستعار هو يشء حمدد  فيكون : اجلواب
توثيق عني بعني فاليصح عينا والساعة هي عني فيصري احلال 

 .عقد الرهن



 الزمـاأي فإذا فهم معنى الدين فيشرتط فيه أن يكون مستقرا 
 .اليصح الرهن إذا كان الدين غري مستقر ف

الــدين عــىل املكاتــب، فقــد قلنــا إن العبــد إذا أراد أن  مثالــه
يصريحرا يكاتب سيده عىل عتقه مقابل مبلغ من املال يـسلمه 

َ املكاتـب  العبـدالدين الذي يف ذمـةعىل شكل دفعات، فهذا 
بـأن يقـول قبلـت أن هل يمكن أن يطلب السيد عليـه رهنـا 

أكاتبك ولكني أريد رهنا عىل املـال الـذي سـتدفعه يل سـواء 
 ؟  أكان الرهن من العبد أو من شخص آخر يتربع للعبد

ال ألنه ليس بالزم أي غري مستقر فبإمكان العبـد أن : اجلواب
 .فاليصح الرهن عليهفيسقط الدين   أراديفسخ الكتابة متى

 . الرهن يشرتط فيه أن يكون مستقرافتحصل أن الدين يف
 أ ي تتوفر فيه رشوط البيع  بيعهحاملرهون أن يصيف ط رتشيو

 .املتقدمة
كل ما يصح بيعه يصح : وهذا هو ضابط ما يصح أن يرهن 

 .رهنه



نا يف مقابل دينه فه للحراسة رهن شخص كلبا مدربا: مثال
 .الرهن باطل ألن الكلب نجس فاليصح بيعه فال يصح رهنه

رهن شخص آالت هلو فال يصح الرهن ألنه ال يصح : مثال
 .بيعها لعدم االنتفاع هبا رشعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف أحكام الرهن "
 

 . أحكام الرهنيفهنا ثالثة قواعد 
 .الرهن ما مل يقبضه املرهتن للراهن الرجوع يف: األوىل
فقـال عمـرو $ ١٣٠٠٠قال زيد بعتك هذه السيارة بـ : مثال

قبلت وسأسدد لك املال بعد شهر قال له أريد رهنا فقال زيـد 
رهنتك كغم من الذهب باملال فقـال قبلـت، فـذهب عمـرو 
ليأيت بالرهن فلام ذهب لبيته رأى أن يفسخ عقد الـرهن فهـل 

 جيوز ذلك ؟
 .الفسخمه بعد للمرهتن فله ّاجلواب نعم ألنه مل يسل

رهن زيد كتابه يف مقابل دين فلام سلمه وقبضه املـرهتن : مثال
أراد أن يفسخ الرهن وقال لـه أنـا أحتـاج الكتـاب فهـل لـه 

 احلق؟
ال ألن العقد قد صار الزما فلـيس لـه فـسخه بعـد : اجلواب
 .القبض



 .اليضمن املرهتن املرهون إال بالتعدي عليه: الثانية 
 الـرهن ثـم تلـف بيـده فإنـه ال بمعنى أن املـرهتن إذا اسـتلم

 مـا دام مل  بحالـهيتحمل املسؤولية واليشء عليه ويبقى الدين
 .يتعد عىل املرهون فإن تعدى عليه ضمنه

$ ١٠٠٠ شياه عند بكر يف دين مقداره ٥رهن شخص : مثال
 وبعد أيام ماتت شاة عند بكر فهل يضمن؟

ال له ال يضمن ألن املوت قدر ال دخل له به، فال يق: اجلواب
يسقط من الدين بمقدار سعر الشاة مـثال، أو عليـك أن تـأيت 

 .بشاة مثلها، ألنه غري مقرص
 رهن شخص ثوبا عند زيد يف دين فأخذ زيد يلبس هذا :مثال

الثوب فتمزق، فهنا يتحمـل زيـد املـسؤولية ألن املرهـون ال 
 فيجب عليه أن يأيت له بمثـل جيوز استعامله بدون إذن الراهن

 .ي تلف، أو يدفع قيمته إن مل يوجد مثلهالثوب الذ
رهن شخص آنية مـن البلـور عنـد عمـرو فاسـتعملها : مثال

عمرو يف حاجته فكرست فهنا يتحمل املسؤولية ألنـه تعـدى 



عىل املرهون باستعامله، وكان عليه أن حيفظه إىل حـني موعـد 
مثل اآلنية، فـإن مل  فيجب عىل عمرو أن يأيت له بتسديد الدين

 .يكن هلا مثيل دفع قيمتها
ٌ إذا قبض املرهتن بعض احلق مل خيرج يشء مـن الـرهن :الثالثة

 .حتى يقيض الراهن مجيع احلق
، وبعد $٣٠٠خواتم يف دين لعمرو مقداره ٣رهن زيد : مثال

وقبض عمرو املال فهل لزيـد أن يقـول $ ٢٩٠ زيد َدّفرتة سد
 أنك استلمت بعض حقك؟له جيب فك بعض الرهن بام 

ال ألنه مادام املرهتن وهو عمـرو قـد قـبض بعـض : اجلواب
حقه ودينه وليس مجيعه فال خيرج يشء من الـرهن وال ينفـك 
من الرهنية حتي يقيض الراهن مجيع الدين الـذي عليـه، فلـو 

 خيرج يشء مـن الـرهن إال بقي يف املثال نصف دوالر فأقل مل
 .بالقضاء الكامل للدين



فى أننا نتحدث عن احلق الواجب للراهن فهو ليس لـه وال خي
بعض الـرهن ولكـن إن أراد املـرهتن بكـرم بـ املطالبةحق يف 

      .أخالقه أن يوافق عىل دفع بعض الرهن أو مجيعه فهذا حقه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .توثيق دين بعني: الرهن
  وله أنحقهّليس بواجب فلإلنسان أن يوثق عقد جائز ووهو 
  .قهّال يوث

 :وأركانه ستة هي
 العاقدان الراهن واملرهتن ويشرتط فـيهام العقـل والبلـوغ -١

 .واالختيار
 . الصيغة اإلجياب والقبول ويشرتط فيها التوافق والتنجيز-٢
 املعقود عليه املرهون واملرهون به، فيشرتط يف املرهون أن -٣

  ستقرا أي الزما يصح بيعه، ويشرتط يف املرهون به أن يكون م
 :وهنا ثالثة أحكام هي

 . للراهن الرجوع يف الرهن ما مل يقبضه املرهتن-١
 . ال يضمن املرهتن الرهن إال بالتعدي عليه-٢



ٌإذا قبض املرهتن بعض احلق مل خيرج يشء من الرهن حتى  -٣
 .هيقيض الراهن مجيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس"

 

 نالره
 

    أحكامه    حكمه                                  أركانه                                 
                                                                     )جائز  (      

       املعقود عليه  الصيغة              العاقدان                             
 )يصح بيعه(املرهون              توافق                عقل                               

 )مستقرا( املرهون به               تنجيز                 بلوغ                                      
 اختيار                                      

 
 

          .للراهن الرجوع يف الرهن ما مل يقبضه املرهتن                                         
 .ال يضمن املرهتن الرهن إال بالتعدي عليه                                         

 من الرهن حتى                                                                 ٌ                                        إذا قبض املرهتن بعض احلق مل خيرج يشء
 .                                           يقيض الراهن مجيعه

 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل
 *إذا اسـتقر* يف الـديون*  وكل ما جـاز بيعـه جـاز رهنـه(

 .ثبوهتا يف الذمة
 مل يقبـضه، وال يـضمنه املـرهتن إال وللراهن الرجوع فيـه مـا

بالتعدي، وإذا قبض بعض احلق مل خيرج يشء من الرهن حتي 
 ). مجيعه *يقيض

 

............................................................ 
هذه قاعدة كل ما جيوز بيعه جيوز رهنه وما ال جيوز بيعه ال جيـوز رهنـه كبيـع  * 

 .النجس
 وقـع دينـا يف الذمـة فـإن  وهو أن يكون املرهون بهصحة الرهن يف رشطهذا * 

  . الرهن عىل األعيان فال يصح كالرهن عىل اليشء املعار
 مـستقرا أي الزمـا دينا رشط آخر يف صحة الرهن وهو أن يكون املرهونهذا * 

الدين الذي عىل املكاتـب فهـو ال يـصح الـرهن  بحيث ال يمكن فسخه بخالف 
 .زم ألن للمكاتب الفسخ متى شاءعليه ألنه غري ال

 .  أي الراهن* 



 " مسائل عملية "
 

  رهن جمنون ساعة له فهل يصح رهنه؟-١
 قال شخص رهنتك هذا الكتاب فقال اآلخر قبلت رهن -٢

 الساعة فهل يصح الرهن؟
 استعار شخص آلة من رجل فطلـب منـه أن يرهنـه يشء -٣

 فهل يصح الرهن؟ 
عـىل مـال الكتابـة رهنـا فهـل  كاتب زيد عبدا له وطلب -٤

 يصح؟
 

............................................................   
 . ال يصح ألن الراهن واملرهون ال بد وأن يكونا عاقلني-١
 .  ال يصح الرهن لعدم التوافق يف الصيغة-٢
 .أن يكون عينا  ال يصح الرهن ألن املرهون به جيب أن يكون دينا واليصح-٣
 ال يصح ألن املرهون به جيب أن يكون دينا الزما، ودين الكتابة عىل العبد هو -٤

 .دين غري الزم فال يصح الرهن عليه
 



 رهـن شـخص سـامد حيـوان يف ديـن عليـه فهـل يــصح -٥
 الرهن؟

 اتفق شخص مع آخر أن يرهنه سلعة فلام ذهب ليأتيه هبـا -٦
 ّبدل رأيه فهل يلزمه دفع املرهون؟

 حاجة له عند عمروفلام سلمه إياه نـدم وطلـب  رهن زيد-٧
إرجاع الرهن وتبديله بيشء آخـر فهـل يلـزم عمـرو إرجـاع 

   الرهن له؟  
 رهن شخص بضاعةعند تاجر يف خمازن السوق فأصـاب -٨

 السوق حريق فاحرتقت البضائعكلها فهل يضمن التاجر؟
............................................................ 

 ال يصح الرهن ألن سامد احليوان أي فضالته نجسة فال يصح بيعها فاليصح -٥
 .رهنها

 . ال يلزمه ألنه الرهن ال يصري الزما إال بعد أن اإلقباض-٦
 . اليلزمه إعادة الرهن ألنه قد صار الزما حينام حصل اإلقباض-٧
 . بالتعدي ال يضمن التاجر وال يتحمل أي مسؤلية ألنه مؤمتن فال يضمن إال-٨
 



 رهن شخص سيارة عند رجل فأخـذ يتنقـل هبـا فأصـابه -٩
حادث فتلفت سيارة الراهن فهل يـضمن املـرهتن لـصاحب 

 السيارة؟
 طنــا مــن احلنطــة يف ديــن مقــداره ٢٠ رهــن شــخص -١٠

 أطنـان فهـل ١٠وطلب إرجاع $ ١٨٠٠٠ّفسدد  $ ٢٠٠٠٠
  يلزم املرهتن تسليمه بعض الرهن بسداد بعض الدين؟

 
 
 
 
 

............................................................ 
 نعم يضمن لصاحب السيارة ألنه قد تعدى باستعامهلا فيأتيه بمثلها فإن مل جيد -٩

 .فيدفع ثمنها
 . ال يلزمه ألن الرهن الينفك كله أو بعضه إالبتسديد مجيع الدين-١٠

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب احلجر"
 

ُاحلجر  .املنع من الترصفات املالية: َْ
 مـن كـل تـرصف مـايل كـالبيع والـرشاء ُمنعُاملجنون ي: مثال

أي واهلبة واإلجارة ألنه مسلوب العقل ويبقى حمجـورا عليهـ
 . إىل أن يشفيه اهللا ويعقلممنوعا من الترصف

ف يف تـرص يمنـع مـن ال-غريالبالغ وهو -الصبي: مثال آخر
  فـإن بعض املـال هديـة أو أعطىاملال فلو باع شيئا أو اشرتاه 

 يشء ويرجع املـال لـه ا ال يرتتب عليهغية والة باطلاتهترصف
وإنام وليـه ألن عقله غري مكتمل سواء أكان مميزا أو غري مميز، 

  .إىل أن يبلغحمجورا عليه وهو أبوه هو من يترصف له ويبقى 
 :م ستة همواألشخاص املحجور عليه

 . والعبد-ضي واملر- واملفلس- والسفيه- واملجنون-الصبي
وسـنتكلم علـيهم فهؤالء ممنوعون من الترصف يف األمـوال 

 .تفصيال
  



 " فصل يف الصبي واملجنون "
 

، بـسبب قلـة الصبي واملجنون يمنعان من التـرصف يف املـال
 .العقل يف الصبي، وفقدانه يف املجنون

 حاجـة إىل قـاض حيكـم بـاحلجر غـرين م امفهام حمجور عليه
 .عليهام ألن الرشع قد حجر عليهام

 .فجميع ترصفاهتام املالية باطلة ال أثر هلا
ال فـ، فهنا املعاملة الغيـة  ًاشرتى صبي بدوالر حلوى: مثال

احللـوى   وأمـا ،بيع وال رشاء وجيب إرجاع الدوالر للـصبي
 يتحمـل فالبائع من الصبي وإن تلفت فإن كانت باقية أخذها

 .ثمنها ألهنا قد فرط حينام عامل صبيا
فال ينبغي أن يوضع املال بيد الصبي واملجنون كـي ال يـشرتيا 

 .به شيئا
 اقرتض جمنون مـن شـخص مـاال فأتلفـه فـال يـضمن: مثال

 .وض اهللا يف مالهع من ماله شيئا ومن أقرضه يستاملجنون



 ام ومـا حيتاجـان لـه هـو الـويل أيهومن يبـارش هلـام مـصاحل
 .الشخص الذي يتوىل هذا العمل ويقوم به

 .وهو األب ثم اجلد أبو األب، ثم الويص، ثم القايض
 فـإن فقـد فـأبوه أي اجلـد أبـو  هو الويل ال غريهاألبأي أن 

 فــالويص أي إذا أوىص األب أو اجلــد أبــو األب، فــإذا فقــد
األب لشخص فهو يتوىل عليهام، فإن فقـد الـويص فالقـايض 

 .سؤوليتهامهو الذي يتوىل م
يعلـم أنـه منه وفهؤالء هم أولياء األمور للصبيان واملجانني، 

والية لألخ الكبري واألم واألخت  ال والية للجد أبو األم وال
 .والعم واخلال وباقي األقارب

، فهنا ننظر هـل ًاّمات رجل وقد خلف بنتا صغرية وأم: مثال
ئجهـا،أو أبوه حي فيتوىل الصبية واإلنفاق عليهاوالقيـام بحوا

هو غري حي؟ فـإن كـان غـري حـي فينظـر هـل أوىص األب 
لشخص ما كصديق أو قريب  فيتوىل أو مل يوص؟ فإن كـان مل 



 أحـدّيوص فيتوىل القايض، وللقايض أن يعني شخصا أمينا ك
 .أقاربه أو شخص آخر

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف السفيه "
 

 .هو الذي يرصف املال يف غري موضعه: السفيه
 قيمتهـاّ ذلك بأن يضيع ماله كأن يشرتي السلعة التي وحيصل
بــ $ ١٠٠٠ قيمتهـاأو أن يبيع الـسلعة التـي $ ٢٠٠بـ $ ١٠
 أو أن يرميهـا لقلة عقله، أو أن يتلف أمواله كأن حيرقها$ ٥٠

أن يرصفهايف املحرمات كأن يرشب هبـا اخلمـر أو أو يف بحر، 
 .يرصفها عىل الزنا أو يشاهد هبا األفالم الساقطة

 .فكل ذلك يعد سفها ونقصا يف العقل يوجب احلجر
شخص سفيه ال يعرف يترصف يف األمـوال وخيـدع يف : مثال

 .ع أموالهّالبيع والرشاء فهنا حيجر عليه ملصلحته كي ال يضي
 : له أحوال هي هيوالسف
يستمر احلجـر عليـه، وال يرتفـع  أن يبلغ وهو سفيه فهذا -١

 .الح املالوهو صالح الدين وص: إال بالرشد
 .فصالح الدين بفعل الواجبات، واجتناب املحرمات



 .بعدم اإلرساف وحسن الترصف يف األموال: وصالح املال
 سنني وله مال ورثه من أبيه، ووليه جـده ٨صبي عمره : مثال

 سنة صار بالغا فهل يـدفع ١٥بلغ لام فهنا حيجر عىل الصبي ف
  له ماله؟ّاجلد

ترب حالـه قبيـل البلـوغ أي قبـل جيب عىل وليه أن خي: اجلواب
فرتة وجيزة تسبق البلوغ فينظر هل يـؤدي الـصالة والـصوم 
ويبتعد عن الكبائر كالزنا وفعل قـوم لـوط ورشب اخلمـر أو 

 ال؟
فإن كان يتهاون يف فعل الواجبات ويفعل الكبائر فهذا قد بلغ 
وهو فاسق أي مل يصلح دينه فيستمر احلجر عليه، واليسلم له 

لو صار حيسن البيع والرشاء والترصف يف األمـوال ماله حتى 
 .صالح الدين، وصالح املال:  جمتمعنيألنه البد من أمرين

وإن كان مطيعا هللا حمافظا عىل الواجبات مبتعدا عن املعـايص 
فهنا ينظر جده وخيتربه يف األموال فيدفع لـه بعـض األمـوال 

 ويرى هل حيسن البيع والرشاء واإلنفاق فيها أوال؟



ال حيسن الترصف يف األموال فهو قد بلغ وهو سـفيه إن كان ف
فيستمر احلجر عليه أي ال يرتفع عنه بمجرد البلوغ بل ال بـد 

 .مع البلوغ من الرشد، وهو عدم الفسق وعدم التبذير
وإن كان حيسن الترصف يف األموال مع مـا سـبق مـن حـسن 

 .دينه فهنا قد رشد الغالم ويدفع له جده أمواله
حلجر ال حيتاج إىل قاض يقيمه، ألنه استمر مـع احلجـر فهذا ا

ِّاألول وهو حجر الصبا أي أنه كان حمجورا عليه ألنـه صـبي 
فانتقل احلجـر عليـه مـن حجـر الـصبا إىل  ثم بلغ وهو سفيه

نفسه وليه وهـو بـالغ هو حجر السفه، ويبقى وليه وهو صبي 
 .سفيه
 حيـنام  وهو رشيد ثم يعـرض عليـه الـسفه، فهنـا أن يبلغ-٢

صار رشيدا يرتفع عليـه حجـر الـصبا تلقائيـا، وتـسلم إليـه 
 مل حيجر عليه أحـد إال  بعد ذلكأمواله فإذا عرض عليه السفه

 .القايض ويصري هو وليه ال األب وال غريه



 أنـه بلغ وقـد وجـد وليـهثم صبي حمجور عليه لصغره : مثال
رصف يف املـال، فيـدفع إليـه رشيد أي مطيع هللا عارف كي يت

 ثم بعد عام أو عامني صار يبذر يف األموال وخيـدع يف أمواله،
املعامالت املالية ويرصف أموالـه عـىل الزنـا ورشب اخلمـور 
فهنا حيجر عليه القايض وحـده ملـصلحته كـي ال يـضيع كـل 

 .أمواله ويصري عالة عىل الناس
فهنا بلغ رشيدا ثم سفه فال حيجر عليه بعد ذلـك إال القـايض 

الته املالية من بيع ورشاء وإجيار وهبة باطلـة وتصري كل معام
 .كأنه صبي غري ناضجفوال جيوز للناس أن يعاملوه 

 كام هو احلـال اليـوم يف -فإذا فرضنا أن القايض مل حيجر عليه
 فال حيجر عليه أحد غريه ويسمى حينئـذ بالـسفيه -جمتمعاتنا

املهمل أي الذي مل يرضب عليـه احلجـر، وتكـون معامالتـه 
 .يقع احلجر عليهية صحيحة وإن كان سفيها مادام مل املال



فتلخص أن السفيه إن اتصل سفهه ببلوغه استمر احلجر عليه 
من نفس الويل السابق واليرتفع إال بصالح الدين مع حـسن 

 .الترصف يف األموال
وإن مل يتصل سفهه ببلوغه بل بلـغ رشـيدا ثـم عـرض عليـه 

قـايض وبعـد احلجـر أحـد إال العليـه  حيجرالسفه فحينئذ ال
 فهـو تبطل كل معامالته املالية، فـإذا مل حيجـر عليـه القـايض

  .سفيه مهمل تصح معاملته
والسبب الذي يـصري بـه الرشـيد حمجـورا عليـه لـيس تـرك 
الطاعات وارتكاب الكبائر كام هو احلال يف الـصبي، بـل هـو 

  .هنا سوء الترصف يف املال فقط
ح الدين أي عدم الفـسق بمعنى أنه ال يرشد الصبي إال بصال

وصالح املال أي عدم اإلرساف، فإذا رشـد وارتفـع احلجـر 
عليه مل حيجر عليه مرة أخرى بسبب الفسق وتـرك الطاعـات 
أي بعدم صالح الدين، بل حيجر عليه بالشق الثاين فقط وهو 

 .اإلرساف وعدم حسن الترصف يف األموال



 بم يبلغ الصبي؟: وهنا مسألة
كر بخـروج املنـي مـن ذكـره يف نـوم أو يف يبلغ الـذ: اجلواب

  .قظةي
 سنني قمرية فـإذا أمنـى ٩ ُ الذي يمكن أن يمني به هوُّنِّوالس

 . سنني مثال فقد بلغ١٠أو ٩وعمره 
 سـنة ويكـون هـذا ١٥فإن مل ينزل منه املني فننتظر حتى يبلغ 

 .السن هو سن البلوغ فيبلغ وإن مل ينزل منه املني
 سـنة ١٥لذكر إما إنزال املني أو بلوغ أي أن عالمات البلوغ ل

 .قمرية
وأما األنثى فتبلغ بخـروج املنـي أو بـاحليض والـسن الـذي 

 . سنني قمرية٩يمكن أن متني به أو حتيض هو 
 سـنة ١٥فإن مل ينزل املني أو مل تر الدم فتبلـغ إن صـار سـنها 

 .قمرية
أي أن عالمات البلوغ لألنثى إما إنـزال املنـي أو احلـيض أو 

 . سنة قمرية١٥وغبل



 " فصل يف املفلس "
 

 .من عليه ديون واليكفي ماله لسدادها: املفلس
، ومـا يملكـه زيـد هـو $١٠٠٠٠  بـ و لعمرمدينزيد : مثال

فيذهب عمرو للمحكمة ويطلب احلجر عـىل زيـد $ ٩٠٠٠
فيحجر عليه القايض، أي يمنعه من الترصف يف ممتلكاته ببيع 

ا كان صاحب حمل يغلقه ويمنعـه أو رشاء أو هبة أو إجيار، فإذ
من الترصف يف البضاعة، وحيجر عليه حتى بيته الذي يملكـه 

، ثم بعد احلجر يقوم  وكذلك سيارته ويسكن فيه هو وعائلته
القايض ببيع ممتلكاته بقيمتها احلقيقيـة البقيمـة نازلـة فيـرض 

 .باملحجور عليه، ويسدد للدائن ماله
ن الــدين أرجــع البــاقي وبعــد البيــع إن وجــد املــال أكثــر مــ

للمحجور عليه، وإن وجده أقل فيدفعه للدائن، والباقي مـن 
 .الدين يصري يف ذمة املديون يسدده للدائن عند القدرة

 .وبعد بيع ممتلكاته يرفع القايض احلجر  عليه



لـدين هذا إذا كان الدين أكثر من مال املـديون، أمـا إذا كـان ا
ايض مـن املالـك أن يبيـع ، فإنه يطلب القـامل أو مساو للقلأ

 .ويسدد، فإن امتنع باع القايض وسدد، وال حيجر عليه
فتلخص أن احلجر ال يكون إال يف حالة واحـدة وهـي زيـادة 

 .الدين عىل مال الشخص املديون
 :ويشرتط يف صحة احلجر عىل املفلس أمران

   أن يقدم الدائن شكوى ضد املديون ويطلب احلجر عليـه-١
 . ال جيوز احلجر عليه فاحلجرالقايض فإن مل يطلب من 

ّ أن يكون الدين حاال أي مستحقا عىل الفور، أما إذا كـان -٢
 .الدين مؤجال فال يصح احلجر عىل الشخص املديون

مؤجال $ ٥٠٠٠٠إذا كان لزيد عىل عمرو دين مقداره : مثال
 عمـرو مفلـسا فـال  أشـهر وصـار٤إىل ستة أشهر فإن مـىض 
 .عد التسديدحيجر عليه حتى حيل مو



ويستحب للقايض أن يعلن إفالس الشخص املحجـور عليـه 
يف وسائل اإلعالم كالتلفاز واجلرائد كي ال يعامله أحـد ببيـع 

 .أو رشاء ألنه ال يصح بعد احلجر أن يترصف يف املال
وهي هل يصح من املحجور عليه بـالفلس : وهنا مسألة هامة

 أن يترصف ترصفات مالية يف ذمته؟
م يصح ألن القـايض قـد حجـر عـىل كـل أعيـان نع:اجلواب

وأفراد ماله وكل ممتلكاته، ولكن لـو تعامـل بـيشء يف الذمـة 
 .فهذا اليرض بحقوق الدائنني

شــخص حجــر عليــه بفلــس وحجــزت كــل أموالــه :مثــال
وممتلكاته، فاشرتى طعاما يف الذمة أي يف الدين بحيث يسلم 

 له املال، فهـذا له البائع الطعام وبعد فرتة كشهر أو أكثر يسدد
جائز، ألنه مل يشرت بنقود كانت عنده أو باع شيئا من ممتلكاتـه 
واشرتى هبا ، وإنام اشرتى يف ذمتـه وصـار الـثمن دينـا عليـه 

 .يسدده بعد انتهاء احلجر عليه



شخص حمجور عليه بالفلس فبيع بيته، فاستأجر بيتا له : مثال
 .ولعائلته بثمن يف الذمة أي مؤجل فيصح العقد

 .فالترصف يف أعيان أمواله باطل، والترصف يف ذمته صحيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف املريض "
 

اإلنسان إذا كان يف حال الصحة فإنه حر يف ماله إذا أنفقه بـال 
سفه، فلو أن شخصا وهو يف صحته وهب مجيع ماله للفقـراء 

 .فترصفه صحيح ونافذ وال يملك أحد تعطيله
 :تلف بحسب التفصيل التايلأما إذا مرض فاحلكم قد خي

 إذا كان مرضه ال خيشى منه عـىل حياتـه فهنـا تـرصفه إذا -١
ــربع باملــه صــحيح ، مثــل أن يــصاب اإلنــسان بالزكــام أو ت

بالسعال أو بالـضغط أو الـسكر فهـذه األمـراض لـيس مـن 
 أن يموت اإلنسان فيه فهذا ال حيجر عليـه يف العادة والغالب

 .ع بامله كيف يشاءترصفاته املالية فله أن يترب
 إذا كان مرضه خيشى منه عـىل حياتـه أي يقـول األطبـاء -٢

وأهل اخلربة إن هذا املرض خطـري وهنالـك أنـاس كثـريون 
مثل أن يصاب الشخص بالرسطان أو اإليـدز أو  يموتون منه

أفلونزا الطيور، فهذا بيعه ورشائه وتسديد ديونه ونحو ذلـك 



 عـىل ه وحمجور عليه فيـهصحيحة ولكن تربعه باملال ممنوع من
 :التفصيل اآليت

 إذا كان تربعه باملال ال يزيد عىل ثلث أمالكـه فهنـا تربعـه -أ
صحيح وال حيجر عليه ألن الثلث قد جعلـه اهللا للنـاس قبـل 
موهتم هلم أن يتصدقوا به عىل الناس كي يعوضوا ما فاهتم من 

 .تقصري
شخص أصيب بالـرسطان فـأوىص بعـد موتـه بمبلـغ : مثال
، فهنا  ثم ماتًدره نصف مليون دوالر لبناء مستشفى خرييةق

ننظر إذا كان ماله الذي تربع به هو الثلث فأقل فوصيته نافـذة 
 .وتطبق

 إذا كان تربعه باملال يزيـدعىل الثلـث فهنـا ينفـذ الثلـث -ب
والزائدعليه يوقف عىل إجازة الورثة فإن قبلوا بـه بعـد موتـه 

الزائد عىل الثلث وأحلـق بالرتكـة فتنفذ،وإن مل يقبلوا به ألغي 
 .التي تقسم عليهم



شخص أصيب بالـرسطان فـأوىص بعـد موتـه بمبلـغ : مثال
، فهنا  ثم ماتًقدره نصف مليون دوالر لبناء مستشفى خريية

: ننظر إذا كان ماله الذي تربع به هو أكثـر مـن الثلـث فنقـول
بنائـه  كأبعد موتـهالثلث ينفذ وأما املقدار الزائد فنسأل ورثته 

وزوجته فإن قبلوا وقالوا نريد أن تنفذ وصية أبينا ولـو أوىص 
فحينئذ تنفـذ كـل الوصـية، وإن قـالوا ال إكراما له بكل املال 

 .نقبل، فالثلث ينفذ شاءوا أم أبوا وما زاد عليه الينفذ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " فصل يف العبد "
 

 :العبد له حاالن
جارة أي يف البيع والرشاء ومعاملة  أن يأذن له سيده يف الت-١

الناس، بأن يعلن السيد أمام النـاس إذنـه هلـذا العبـد بـالبيع 
والرشاء فحني ذلك يعامله الناس ويبيعون ويشرتون منه ألنه 
يمثل سيده، فهذا العبد تـصح تـرصفاته املاليـة ويكـون غـري 

 .حمجور عليه
را عليه  أن ال يأذن له سيده بالتجارة، فحينئذ يكون حمجو-٢

 .وال تصح ترصفاته املالية كالبيع والرشاء واإلجيار
وماأخذه يتعلق بذمته يطالب به بعـد أن يعتـق ويـصري عنـده 

 .أموال
جاء عبد غري مأذون له فاشرتى حصانا ومل يدفع الثمن : مثال

فأخذ احلصان ثم مات عنـده فطالبـه املـشرتي بـالثمن فـامذا 
 يكون احلكم؟



 فرط حينام عامل عبدا بـدون أن يعلـم هنا البائع قد: اجلواب
 أن سيده قد أذن له يف الرشاء، فحينئذ يكون ثمن احلصان دينا

عتق يوما وصار له مـال وجـب التـسديد أيف ذمة العبد، فإذا 
ــسيد  ــال وال يتحمــل ال ــات ذهــب امل ــى م ــق حت وإذا مل يعت

 .املسؤولية
فتلخص أن العبد املأذون لـه يف التجـارة غـري حمجـور عليـه 

 .التايل ترصفاته املالية صحيحةوب
والعبد غري املأذون له يف التجارة حمجور عليه وتـرصفاته غـري 
صحيحة، فإذا عامل الناس كأن اشـرتى شـيئا فتـرصفه غـري 
صحيح فإن وجده املالك مالـه عنـده أخـذه، وإن تلـف بيـد 

 .العبد فيكون يف ذمته يسدده له بعد العتق والغنى
 
 
 
 



  " خالصة الباب "
 

 .املنع من الترصفات املالية: جراحل
يمنعون مـن مع هذا أن يكون لبعض الناس أموال، وب وذلك

كل كامل كام يف الصبي واملجنون، وإمـا الترصف فيها، إما بش
 .بشكل جزئي كام يف املريض مرض املوت

 :واملحجور عليهم ستة
ِالــصبي، واملجنــون، والــسفيه، واملفلــس، واملــريض مــرض 

 .ذي مل يؤذن له يف التجارةاملوت، والعبد ال
 . ال يرفع احلجر عنهام إال بالبلوغ والعقلفالصبي واملجنون

 .ووليهام هو األب ثم اجلد أبو األب ثم الويص ثم القايض
وال حيتــاج إقامــة احلجــرعليهام إىل قــاض وال إىل رفعــه بعــد 

 .البلوغ والعقل إىل قاض
ضيعه والسفيه هو الذي ينفـق مالـه يف غـري موضـعه، بـأن يـ
 .بخسارة كبرية يف التعامل مع الناس، أو بإنفاقه يف حمرم



 :وله حاالن
 أن يكون صبيا ثم يبلغ وهو سفيه، فهذا حيجر عليه نفـس -١

: ّوليه يف الصبا بـال قـاض، وال يرفـع عنـه إال بالرشـد وهـو
صالح الدين بفعل الواجبات وترك املحرمات، وصالح املال 

 .بحسن الترصف فيه
 .دمها فاليرفع احلجر عليهفإذا فقد أح

 أن يبلغ وهو راشد ثم يعـرض لـه الـسفه فيحجـر عليـه -٢
القايض فقط وهو وليه، وال حيجر عليه إال بعدم صالح املـال 

 .أما عدم صالح الدين فال يكف للحجر عليه
فإن مل حيجر عليه القايض رغم سفهه فهو السفيه املهمل وهـو 

  .صحيح الترصف

لـصبي واملجنـون والـسفيه ال يـصح وهؤالء الثالثـة أعنـي ا
 ال يف أعيـان املـال وال يف ذممهـم، كـأن  مطلقـاترصفهم املايل

 ألهنم ممنوعـون مـن كـل معاملـة يشرتوا شيئا بثمن يف الذمة
 .لنقص فيهم



 . أكرب من مالهّواملفلس وهو الذي عليه دين حال
 .وال حيجر عليه إال القايض إن طلب الدائنون ذلك

ِّرفع احلجـر عليـه فـإن مل تـوف يثم أمالكه ويبيع القايض كل 
 .  يف ذمته يسدده حني ميرسة الباقيأمالكه الدين بقي

 .وترصفه يف أعيان ماله باطل، ويف ذمته صحيح
من التـربع  واملريض إن كان مرضه خطريا ومات به فإنه يمنع

بأكثر من ثلث ماله، وحيجر عليه يف الثلثني،فإن أجـاز الورثـة 
 . مل ينفذالزائد نفذ وإال

 :والعبد  له حاالن
إن أذن له سيده يف التجـارة فتـصح تـرصفاته املاليـة بحـسب 

 .ذلك اإلذن
 .وإن مل يأذن له فال تصح ويكون حمجورا عليه

وهو إذا ترصف يف املال بغري إذن سيده فـال يـصح، ثـم املـال 
الك ببيع أو رشاء إن كان باقيـا، أخـذه منـه املمن  الذي قبضه



العبد يطالب بـه  يف ذمة فيصري دينا أنفقه أو أتلفهاملالك، وإن 
 .بعد احلرية والتمكن من التسديد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 احلجر

 
   العبد     املريض                   املفلس        السفيه         املجنون        الصبي       

         
 

 )ال يصح ترصفه مطلقا(                                
 )ال يصح ترصفه يف األعيان ويصح يف الذمة (                               

 )رثةام زاد عىل الثلث إال بإجازة الوب ربعهال يصح ت(                    
 )قهال يصح ترصفه بدون إذن سيده، وما أتلفه يرجع عليع بعد عت( 

                  
 
 
 
 

  



 " أضوء عىل النص "
 

 فصل
املبذر ملالـه *الصبي واملجنون والسفيه : عىل ستة* واحلجر( 

فـيام زاد عـىل * الـديون، واملـريض* واملفلس الذي ارتكبتـه
 . يف التجارة* الثلث والعبد الذي مل يؤذن له

 
  
  
  
  
  
  

............................................................ 
 .املنع من الترصفات املالية: احلجر* 
 .هذا تعريف السفيه وهو املبذر ملاله بأن يرصفه يف غري موضعه* 
 .أي الذي ركبته الديون وزادت عىل أمواله وممتلكاته* 
 .كان مرضه خموفا ومات به كالرسطان أي إذا* 
 .الرشاءفإن أذن له يف التجارة جاز ترصفه ومل يمنع من البيع و  *



وتـرصف * وترصف الصبي واملجنون والسفيه غري صـحيح
  *دون أعيان ماله، وتـرصف املـريض* املفلس يصح يف ذمته

* عىل إجـازة الورثـة مـن بعـده* فيام زاد عىل الثلث موقوف
 *). بعد عتقه*يكون يف ذمته يتبع به* وترصف العبد

............................................................ 
  .غري صحيح مطلقا لقصورهم فاليترصفون يف أعيان أمواهلم وال يف ذممهم* 

 .فيكون الثمن دينا يف ذمته كأن يشرتي شيئا بثمن مؤجل* 
 .أي بالتربع كاهلبة والصدقة ال البيع والرشاء* 
 .فإن أجازوه نفذ الزائد، وإن منعوه،مل ينفذ *

اإلجازة إنام تعتـرب بعـد املـوت ألن قوله من بعده أي من بعد موت املريض، ف* 
 .الورثة كأبنائه قد يستحيون منه أوجياملوه يف حياته، فإذا مات اختذوا قرارهم

 .أي الذي مل يؤذن له يف التجارةبخالف من أذن له* 
 .قوله يتبع به هو تفسري لقوله يف ذمته *

 .يملك املال أي يطالب العبد بام أتلفه وما عليه من دين بعد أن يعتق وبعد أن* 
ثم إن عبارة املصنف أعني قوله وترصف العبد يكون يف ذمته يـوهم أن تـرصف 

 بل االعبد غري املأذون له يكون صحيحا وهو يستقر يف ذمة العبد، وليس هذا مراد
كتـرصف املفلـس يف ذمتـه، ومـع ترصفه ليس ف،  ألنه حمجور عليه ترصفه باطل

 . وأما قبل عتقه فال يطالب به،بطالنه يتبع به بعد عتقه حفظا للحقوق
  



 " مسائل عملية "
 

صبي أذن له والده أن يشرتي لـه بعـض األغـراض مـن  -١
 املحل فاشرتى فهل يصح البيع؟

 ورث صبيا ماال كثريا من أمه وبلـغ وهـو ال حيـافظ عـىل -٢
الصالة ولكنه ماهر جدا يف البيع والرشاء فهل يسلم لـه وليـه 

 ماله؟
 وهو رشيد ثم مال بعـد الرشـد إىل  ورث صبي ماال وبلغ-٣

 الفسوق مع حسن الترصف يف املال فهل يسلمه وليه ماله؟ 
 ّ شخص عاقل غني يبيع ويشرتي ثم جن فامذا يفعل معه؟-٤
 

............................................................ 
   . ال يصح البيع ألن الصبي حمجور عليه-١
 .حال كونه فاسقا فال يرفع احلجر عليه إال إذا حسن دينه ال يسلم ألنه بلغ -٢
 نعم يسلمه ألنه حينام رشد أرتفع احلجر عليه فال يرضب عليه مرة أخرى إال -٣

 .من خالل القايض وبسبب واحد وهو اإلرساف فقط
 . وليه وال يرفع عنه إال بعد العقل حيجر عليه-٤



 وممتلكاتـه  ألف دوالر وكل ماله١٠٠عىل زيد دين قدره  -٥
ّ ألف دوالر وقدم الدائنون شكوى لطلب احلجـر ٩٠ال تبلغ 

 عليه فامذا يفعل القايض؟
ألف دوالر وال نقود عنده ولكن ١٠٠ عىل زيد دين قدره -٦

 ألف دوالر وطلب الـدائنون احلجـر ٢٠٠يملك بيتا يساوي 
 عليه عند القايض فامذا يفعل؟

يناوشـامال شخص أصيب باإليدز فأخذ يتصدق باملـه يم -٧
 ثم مات فهل تنفذ صدقاته؟

غري مأذون له يف التجارة اشرتى شيئا ومل يدفع ثمنـه  عبد -٨
 فامذا يفعل البائع؟

............................................................ 
 . جيب عليه أن حيجر عليه فورا-٥
س، فـإن أبـى بـاع  ال حيجر عليه ألن أمواله تفي بالدين فيقول له سـدد للنـا-٦

 .القايض بيته فأعطى للناس الدين وأرجع الباقي له
  . إذا كانت ال تزيد عىل الثلث فتنفذ، وأما الزائد فيحتاج إذن الورثة-٧
  .نت العني باقية اسرتدها وإال رجع عىل العبد بعد عتقه ويسارهإن كا -٨



  
  
  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " باب الصلح "
 

 . حيصل به قطع النزاعما :الصلح
 :الرشح

ــات  ــن نزاع ــذه األرض م ــىل ه ــسان ع ــاة اإلن ــو حي الختل
وخصومات جتري بني الناس بعضهم مع بعض، ممايـستدعى 

 .حال هلذه النزاعات وصلحا بني الناس
 فقد جيري الصلح بني املسلمني والكفـار وتقـع هدنـة بيـنهام

،وقد جيري الـصلح بـني الـزوجني مـن بعـد ف احلربوتتوق
 .نزاع بينهام

وقد جيري صلح بني الناس يف أثنـاء املعـامالت التـي تتعلـق 
 ثـم جيـري مـالباألموال بأن حيـصل تنـازع وخـصومة عـىل 

 .التصالح عليه
والفقهاء يقصدون بالصلح هو الصلح بـاملعنى األخـري، أمـا 

 أبـواب خاصـة الباب وهلبقية أنواع الصلح فال هتمنا يف هذا ا



الصلح بني املسلمني والكفـار تبحث هبا، فيجري الكالم عىل 
اهلدنة وجيري الكالم عـىل الـصلح بـني الـزوجني يف يف باب 

 .باب خاص من كتاب النكاح
 دعيهـو أن يـفإذا علم هذا فملخص الصلح يف املعـامالت 

 عند إنسان آخـر فيحـصل بيـنهام تنـازع ثـم احقأن له إنسان 
 اتفاق بينهام ويصطلحان عـىل إسـقاط بعـض احلـق أو جيري
 .مبادلته
، فيحصل تنازع ثم يقر دوالر$ ١٠٠زيد له عند عمرو : مثال

من $ ٢٠ زيد عن يتنازلعمرو له بالدين ويصطلحان عىل أن 
 .$٨٠الدين ويسدد له عمرو 

زيد له عند عمرو كتاب، فيحـصل تنـازع ثـم يقـر لـه : مثال
 الكتاب بساعة مبادلةعىل أن يتم طلحان صلكتاب ويعمرو با
 .مثال

 
 



 " فصل يف أركان الصلح "
 

 : أركان هيستةللصلح 
ح َ املـصال-٤، نهح عَ املصال-٣،عى عليهَّد امل-٢، دعي امل-١
 . القبول-٦ اإلجياب، -٥،هليع

ثـم يقـر بيـنهام  فيحصل تنازع عىل عمرو،$ ١٠٠لزيد: مثال
 التـي $١٠٠الــ  نعمرو بالدين، فيقـول زيـد صـاحلتك عـ

 .فيقول عمرو قبلتمنها  $٧٠، بـ عليك 
 .  واحلق زيد هو املدعي أي صاحب الدعوىفهنا

َوعمرو هو املدعى عليه أي املطال  . باملالبّ
 . أي الذي سيرتكاملصالح عنههو   بهوهو املدعى$ ١٠٠والـ 
 .الذي سيؤخذ أي املصالح عليههو $ ٧٠والـ 

منهـا $ ٧٠بــ  عليك التي$ ١٠٠وقول زيد صاحلتك عن الـ 
 . اإلجيابهو

 . القبولوقول عمرو قبلت هو
  



 "رشوط الصلح "
 

 :ي وه ا، ال يتحقق عقد الصلح بدوهنوطللصلح رش
، بمعنى أنه حتى يتحقق الصلح فال بد أن سبق اخلصومة -١

بعـدها  يكون هنالك نزاع وخصومة بني طرفني، لكي حيصل
 .الصلح

فقال عمـرو مبـارشة $ ١٠٠ يل عندك  فلو أن زيد قال لعمرو
 .نعم وطلب املصاحلة، مل يتحقق الصلح لعدم وجود نزاع

َر املدعِنكُويكفي لتحقق اخلصومة أن ي  .َى عليه احلقَّ
فقال عمـرو كـال لـيس $ ١٠٠فلو أن زيدا ادعى عىل عمرو 

لك عندي يشء فهنا حصل النـزاع واالخـتالف، فـيمكن أن 
 .يتحقق الصلح

ى عليه هو النـسيان للحـق وقـد وقد يكون سبب إنكار املدع
هام حتقـق اإلنكـار أمكـن مفيكون عن علم وقصد لإلنكـار،

 . الصلح بعده



 .بعد اخلصومةباحلق أن حيصل إقرار  -٢
 عـىل اإلنكـار َّى عليه أنكر الـدعوى وأرصّبمعنى لو أن املدع

  .فإنه ال يمكن أن يتحقق الصلح
 أن يكـون يف دعـواه ، وإمـا  إما أن يكون املدعي صـادقاألنه

؛ فإن كان صادقا فإنه بسبب إنكار املدعى عليه سيضطر كاذبا 
بعـض مالـه فيـصري ّللتنازل عن بعض حقه وحيرم عىل نفسه 

 .ّهذا الصلح قد حرم احلالل
ّوإن كان كاذبا فإنه بالصلح يكون قد استحل مال غريه وهـو 

 .ّحرام عليه فيصري هذا الصلح قد حلل احلرام
 أو أحل حراما فهو باطـل ألنـه مـن ّوكل صلح حرم حالال،
 .أكل أموال الناس بالباطل

فأنكر عمرو وقـال لـيس $ ١٠٠ادعى زيد عىل عمرو : مثال
لك يشء عندي، فهنـا ال يمكـن الـصلح ألنـه إن كـان زيـد 
ّصادقا، فبالصلح سيحرم عـىل نفـسه بعـض مالـه، وإن كـان 

 .كاذبا فبالصلح يستحل ماال حراما فال يصح



فـأنكر عمـرو، ثـم تـذكر $ ١٠٠ عىل عمرو ادعى زيد: مثال
ّوأقر له باملال فهنا يمكـن الـصلح،ألنه قـد حـصل خـصومة 

 .وإنكار، ثم إقرار واعرتاف فتحقق الرشطان
َأن ال يعلق -٣  . الصلح عىل رشطَّ

حصلت بني زيد وعمرو دعوى وإنكار ثم إقرار فقـال : مثال
ن زيد صاحلتك عن الدين الذي عليك بنصفه إن جـاء أيب مـ
 . السفر فقال عمرو قبلت، فال يصح الصلح لوجود الرشط

 .أن يكون املصالح عنه ماال أو يمكن أن يؤول إىل مال -٤
 .بمعنى أن املدعى به جيب أن يكون ماال
 .واملال يشمل النقود وكل املمتلكات

أما إذا مل يكن املصالح عنه ماال كأن كـان مخـرا أو خنزيـرا أو 
 .لصلح عنه فإنه ال يصح اآالت هلو

وضع زيد عند عمرو عود طرب ثم إنـه حـصل بيـنهام : مثال
نزاع بأن أنكر عمرو وجوده أو قال لقد أرجعته لك مـن قبـل 



فهـل يـصح $ ٢٠٠ّثم أقر به فتصاحلا عىل أن يعطيه بدال عنه 
 الصلح؟
الذي حصل النـزاع هو ال يصح ألن املصالح عنه و: اجلواب

 . حرمة هلا وال قيمةعليه ليس ماال، ألن آالت اللهو ال
 . حق القصاصووأما ما يمكن أن يؤول إىل مال فه

 ثم اعرتف  عمرو ثم حصل إنكار منقتل عمرو أبا زيد: مثال
فطلب الـصلح فقـال زيـد صـاحلتك عـن القـصاص الـذي 

 .استحقه عليك بالدار الفالنية فيقول عمرو قبلت
وبذلك ينجو عمرو مـن قطـع رقبتـه، فهنـا القـصاص وهـو 

ك ليس ماال ولكنه سيؤول ويؤدي إىل مال حينام يؤخـذ املرتو
 .يف مقابله تلك الدار

فاملصالح عنه إما أن يكون ماال أو يؤول إىل مـال بـأن يكـون 
 .حق قصاص

أما ما ال يـؤول إىل املـال فـال يـصح الـصلح عنـه كاحلـدود 
 .الرشعية التي هي حق هللا



مـسكه الـزوح شخص زنى مع زوجة شـخص آخـر ف: مثال
ن يصاحله وال يسلمه إىل القايض بمبلغ من املال فهل طلب أف

 يصح الصلح؟
ال يصح ألن إقامة احلد عىل الزناة حق هللا ال يملـك : اجلواب

 .أحد أن يسقطه
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أنواع الصلح "
 

الصلح إما أن يكون بالتنازل عن بعض احلق، وإما أن يكـون 
 .بمبادلة احلق بيشء آخر
ألنـه حيـط ويوضـع بعـض احلـق  طةفاألول هو صلح احلطي

عتاض عن احلق األصـيل نه يوالثاين يسمى صلح املعاوضة أل
 . بيشء آخر

ويكون التنازل فيه إما عن عني، أو دين : صلح احلطيطة: أوال
 .يف الذمة

 يدعي زيد عىل عمرو دارا هي حق لزيد فيحصل :مثال األول
ل زيـد تنازع وإنكار ثم يقر عمرو بالدار ويطلب الصلح فيقو

 .صاحلتك عن هذه الدار بنصفها فيقول عمرو قبلت
 فأخـذ  ّفهنا حط وتنازل املدعي عن بعض العني وهـي الـدار

  .نصفها وترك له النصف، فتصري الدار ملكا مشرتكا بينهام
 



يف ذمتـه $ ١٠٠٠ أن يـدعي زيـد عـىل عمـرو :الثاين: ومثال
 فيقـول فيحصل تنازع ثم يقر عمرو بالدين ويطلـب الـصلح

 منهـا $٩٠٠التي يف ذمتك بــ $١٠٠٠زيد صاحلتك عن الـ 
  .فيقول عمرو قبلت

فيجـب أن يـسدد لـه عمـرو $ ١٠٠فهنا حط زيد من الدين 
٩٠٠$. 

أن الـصلح يف املثـال األول هـو يف : وهنا مسألة هامـة وهـي
بـأن يتـربع شـخص بعـني إىل ْحقيقته هبة إذ أن اهلبة حتـصل 

يـد بنـصف الـدار وهذا حاصل هنا فقد تـربع زشخص آخر 
إن الصلح هنا قـام مقـام اهلبـة : لعمرو، ولذلك يقول الفقهاء

، أي كل مـا يـشرتط يف اهلبـة فيجري عىل الصلح أحكام اهلبة
 ض أي أن يقـبضيشرتط يف اهلبة القـبومما يشرتط يف الصلح 

 يكن قـد قـبضالشخص اهلبة فلو أن عمرا يف املثال السابق مل 
ح الزمـا ألن اهلبـة التـصري الدار ويتـسلمها مل يـصبح الـصل

 .الزمة إالبالقبض



نـصف ويصح أن جيري العقد بلفظ اهلبة فلو قال زيد وهبتك 
  .صاحلتك فقال عمرو قبلت صحالدار بدل 

أي أنه يف حالة احلط والتنازل عن بعض العـني يكـون العقـد 
 فتجري أحكام اهلبة عىل عقد الـصلح ثـم إنـه يف حقيقته هبة

صلح وحينئذ يشرتط سـبق اخلـصومة يصح أن جيري بلفظ ال
واإلقرار، ويصح أن جيري بلفظ اهلبة فحينئذ ال يشرتط سـبق 

 .اخلصومة واإلقرار
ادعى زيد عىل عمرو دارا فأقر هلا هبا بال نـزاع وطلـب : مثال

فالعقد باطـل ال ) ص ا ل ح ت ك ( الصلح فهنا إن قال زيد 
ار يرتتب عليه أي يشء ألن رشط الصلح سبق خصومة وإنك

 .فالعقد صحيح) و ه ب ت ك ( وإن قال زيد 
بمعنى أننا يف هذه العقود التي ننشئها جيب أن نراعـي اللفـظ 

اختيار لفـظ خـاطئ، فـإن سبب املستخدم وإال أبطلنا العقد ب
 من سـبق هلفظ الصلح متى استخدم ال بد من مراعاة رشوط



فكيـف خصومة وإقرار ألن خاصية هذا اللفظ تقتيض ذلـك 
 .ح بال خصومةيكون صل

 كاهلبــة فإننــا ال نراعــي تلــك أمــا إذا اســتخدمنا لفظــا آخــر
 .الرشوط ألن اللفظ ال يقتضيها

هذا هو حال املثال األول أعني التنازل عن بعض العـني، أمـا 
 فهـو يف الـديناملثال الثاين الذي جيري التنازل فيه عىل بعـض 

 عقد  فلذا يأخذواإلبراء هو إسقاط بعض الدينحقيقته إبراء 
الصلح أحكام اإلبراء ألنه قائم مقامه، ثم إن جرى التـصالح 

رتط سـبق خـصومة وإقـرار وإن شوالتنازل بلفظ الصلح فيـ
 .جرى بلفظ اإلبراء أو اإلسقاط فال يشرتط ذلك

هبـا بـال نـزاع  فـأقر لـه$ ١٠٠٠ادعى زيد عىل عمرو : مثال
فالعقـد ) ص ا ل ح ت ك ( وطلب الصلح فهنا إن قال زيـد 

ــل ــبق باط ــصلح س ــه أي يشء ألن رشط ال ــب علي  ال يرتت
فالعقـد ) أ ب ر أ ت ك ( خصومة وإنكار وإن قال قـال زيـد 

 . صحيح



 .فهنا الصلح قام مقام اإلبراء فيأخذ أحكامه 
إذا جرى التنازل عن بعض العني بلفظ اهلبة ال :  واحلاصل أنه

، وإن جـرى بلفـظ الـصلح  وإقـرار حيتاج إىل سبق خـصومة
 . وإقرار خصومةسبق اشرتط

 عن بعض الدين بلفظ اإلبراء ال حيتـاج إىل وإذا جرى التنازل
وإذا جرى بلفظ الصلح اشـرتط سـبق إقرار، وسبق خصومة 

 .وإقرارخصومة 
 وهو مبادلة احلق بيشء آخر سواء أكـان صلح املعاوضة: ثانيا
 . عينا أو دينااحلق

نكار ادعى زيد عىل عمرو دارا فحصل تنازع وإ: مثال األول 
ثم أقر له بالدار وطلب الصلح فقال زيد صاحلتك عـن هـذه 

 .الدار  بسيارتك هذه فيقول عمرو قبلت
ْفهنا بادل زيد الدار بالسيارة فتكون حقيقتـه بيعـا إذ أن البيـع 
هو مبادلة مال بامل وهذا حاصل هنـا فتجـري أحكـام البيـع 

 .عىل هذا الصلح



س والـرشط، فهنـا فمثال يف البيع يثبت اخليـار كخيـار املجلـ
كذلك يف الصلح يثيت اخليار ألن عقد الصلح قام مقام عقـد 

 .البيع فتنسحب أحكام البيع عليه
فلو أن زيدا حينام قال صاحلتك عن هذه الدار بسيارتك هـذه 
رجع عن كالمه وهو يف نفـس املجلـس جـاز ألن لـه اخليـار 

 .كالبيع متاما
 إن التبـادل عـن ثم إننا نقول هنا ما قلناه يف صـلح احلطيطـة

خــرى إن وقــع بلفــظ الــصلح فيــشرتط ســبق أالعــني بعــني 
ع فـال يـشرتط سـبق خصومة وإقرار، وإن جـرى بلفـظ البيـ

 .خصومة وال إقرار
ادعى زيد عىل عمرو دارا فأقر له هبا بـال نـزاع وطلـب : مثال

فالعقد باطـل ال ) ص ا ل ح ت ك ( الصلح فهنا إن قال زيد 
ط الصلح سبق خصومة وإنكار يرتتب عليه أي يشء ألن رش

 .فالعقد صحيح) بـ ع ت ك ( وإن قال قال زيد 



فحـصل تنـازع $ ١٠٠٠ادعى زيد عىل عمرو : ومثال الثاين 
وطلب الصلح فقال زيد صـاحلتك عـن ثم أقر عمرو بالدين 

التـي يف ذمتـك يل هبـذه الدراجـة الناريـة فقـال $ ١٠٠٠الـ 
 .عمرو قبلت

مبلغ من املال هـو ديـن بعـني فهنا وقع مبادلة واعتياض عن 
 .هي دراجة نارية فله حكم البيع أيضا فيثبت فيه اخليار

إن جرى بلفظ البيع مل يـشرتط سـبق خـصومة وإقـرار وإن ف
 .جرى بلفظ الصلح اشرتط ذلك

 :ولو أردنا أن نلخص املوضوع فنقول
صلح احلطيطة يتم التنازل فيه إما عن بعض العني فيكون قـد 

 .م اهلبة فيأخذ أحكامهاقام الصلح مقا
فيكون قد قام الصلح مقام أو يتم التنازل فيه عن بعض الدين 

 .اإلبراء فيأخذ أحكامه



وصلح املعاوضة يتم االعتياض فيه إما عـن بعـض العـني أو 
بعض الدين فيكون قد قـام الـصلح مقـام البيـع يف احلـالتني 

 .فيأخذ أحكامه
ه مـن سـبق ومتى أنشأ العقد بلفـظ الـصلح فـال بـد لـصحت

خصومة وإقرار، فإن أنـشأ بلفـظ اهلبـة أو اإلبـراء أو البيـع مل 
 .يشرتط يشء من ذلك

   :تنبيه 
لصلح موضوع لعقود متعـددة فقـد يكـون ظهر مما ذكرنا أن ا

لـه موضـوع  ، فلـيس بيعـا وقـد يكـون إبراءا وقد يكون هبة
 .ينرصف إليهخاص 

خـرى  بمعنى أن هـذا العقـد قـد أنـشأ ليقـوم مقـام عقـود أ
بحسب املعنى فإن كان املعنى هو بيع ومعاوضة فقد قام مقام 
البيع وإن كان تنازال عن بعض العني فقد قام مقـام اهلبـة وإن 
كان إسقاطا لبعض احلق فقد قام مقام اإلبراء ولكن لو أردنـا 



أن نعرف للصلح معنى خاصا به ال يقوم غريه مقامـه مل نجـد 
 .ذلك

عقـد العقـد بلفـظ الـصلح ولكن لـه خاصـية وهـي أنـه إذا 
وهـذان مهـا رشطـا  سبق خصومة،ثم إقـرار :استدعي أمران

   .الصلح فال يوجد بدوهنام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف احلقوق املشرتكة "
 

 : أمريننتاول يف هذا الفصل
 . الروشن-١
 . والباب-٢

فأما الروشن فهو ما خيـرج مـن البيـت ويطـل عـىل الـشارع 
 يقـوم بإنـشائها طل عىل الشارعكالسقيفة خترج من احلائط وت

) البالكونة(صاحب الدار ألجل الظل أونحوه، وكذا الرشفة 
 .فأصلها من داخل البيت ولكنها خترج إىل الشارع

 م مربع فـام كـان داخـل ٢٠٠فمثال إذا كان مساحة بيت زيد 
املساحة فهو ملك له سواء األرض أو اهلـواء املمتـد إىل أعـىل 

لو خـرج مـن ملكـه يشء إىل هـواء ألنه تابع لألرض، ولكن 
الشارع فهنا جتاوز ملكه ألن الشارع ليس ملكا له، فرتد هـذه 
ًاملسألة هل جيوز لإلنسان أن ينشأ روشنا من بيته إىل الطريق؟ َ َ 



احلكم خيتلف بحسب نـوع الطريـق؛ ألنـه إمـا أن : واجلواب
أوغري نافذ، فالطريق النافذ هو  الطريـق يكون الطريق نافذا، 

توح من اجلانبني كالشارع فالناس تدخل من بدايته وخترج املف
من هنايته، والطريق غريالنافذ هـو املـسدود يف آخـره، أي أن 
املار به ال يستطيع أن خيرج من آخره ألنه مغلق، كاميوجـد يف 
بعض املناطق القديمة فهذا الطريق هو مشرتك بني أصـحاب 

وهلـذا يـسمى البيوت التي تطل عىل هذا الدرب فهو حق هلم 
 .ّبالدرب املشرتك، أما الطريق النافذ فهو حق لكل مار

 :فإذا علم هذا فنقول
إن كان الروشن يف طريق نافذ، فيجـوز إنـشاؤه بـرشط عـدم 
ّترضر املارة به، وذلـك بـأن يكـون مرتفعـا بحيـث يـستطيع 
  الشخص الطويل أن يمر حتتـه وال حيتـاج إىل أن حينـي ظهـره

 عاما متر به من السيارت والشاحنات وإذا كان الطريق شارعا
فال بد أن يكون مرتفعا أكثـر بحيـث متـرمن حتتـه الـسيارت 

 . باملتاعوالشاحنات املحملة



فحيث وجـد الـرضر حـرم إرشاع الروشـن، وحيـث انتفـى 
 .الرضر جاز

وإن كان يف طريـق غـري نافـذ فيجـوز إرشاعـه ولكـن بـإذن 
الطريـق، فـإن الرشكاء أي الناس الذين يطل باهبم عـىل هـذا 

أذنوا له جاز إنشاء الروشن ألنه ما دام هـذا الطريـق خـاص 
 .هبم فهو حق هلم، وإن مل يأذنوا له مل جيز إنشاء الروشن

ويعترب إذن من تأخر بابه عن باب صـاحب الروشـن ال مـن 
تقدم إىل رأس الدرب ألن الدرب النافـذ كلـام رسنـا فيـه إىل 

بيته يف النهاية فقط دون من النهاية كلام صار احلق فيه ملن كان 
 .كان يف بداية الدرب

 رأس الدرب                                                         
 دور                                                   

 روشن                                                                    
 

                                                                يعترب إذهنم فقطهنايةالدرب
 



هنا انتهى الكالم عىل املسألة األوىل أعني الروشن أما مـسألة 
 : فيهاالباب فنقول

 إذا كـان بـاب الـدار) الدرب املشرتك( يف الطريق غري النافذ 
 يف جـدار  الـدار أن يفـتحأقرب لرأس الدرب وأراد صاحب

  بابا أقرب إىل هناية الدرب فهل جيوز ذلك؟بيته
جيوز إن أذن له الرشكاءيف الدرب ممن بابه بعد بـاب : اجلواب

 .صاحب الباب، وال جيوزبغري إذهنم
 متـأخرا وأراد تقديمـه فيجـوز بـال إذن ألنـه هأما إذا كان باب

ن مل يسد تنازل عن بعض حقه برشط أن يسد الباب األول، فإ
 .الباب األول فيحتاج إىل إذن الرشكاء

 رأس الدرب                                                                            
                   حقهدار بكر                                                                             

                                                                 
              حقهعمرودار                                                                                        

 باب                                                                      هنايةالدرب
 حقه                زيددار                                                                                    



ففي الرسم السابق نالحـظ أن حـق زيـد وهـو مـن يف آخـر 
الدرب يمتد من آخر الدرب إىل رأسـه فلـو أراد أن أن يقـدم 

، أمـا عمـرو أو يؤخره فهذا حقه وال حيتاج إىل إذن أحـد بابه
 جاز بيته إىل رأس الدرب فلو أراد أن يقدم بابهباب فحقه من 

ألنه سيقلل من مساحة حقه فهـذا لـه، أمـا إذا أراد أن يـؤخر 
باب داره بحيث يصري أقرب إىل دار زيد فهذا ليس من حقـه 
فيحتاج إذن زيد ألنه هو من يف اآلخر ، فإن أذن له جـاز،وإن 

الـدرب  رأس حقه من باب بيتـه إىلمنعه مل جيز، أما بكر فهذا 
وهو أقلهم حقا، فلو أراد أن يقدم بابه إىل رأس الدرب فهـذا 

بحيـث يـصري بـاب داره أقـرب إىل  حقه وإن أراد أن يؤخره
  . بيت عمرو فيحتاج إذن عمرو وزيد معا

 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .عقد بني متخاصمني حيصل به قطع النزاع:الصلح
 :وله ستة أركان هي 

املــدعي، واملــدعى عليــه، واملــصالح عنــه، واملــصالح عليــه 
 .واإلجياب، والقبول
 :وله أربعة رشوط هي

 . سبق اخلصومة-١
 . اإلقرار-٢
 . أن ال يعلق عىل رشط-٣
 أن يكون املصالح عنه ماال أو يمكن أن يؤول إىل مال كام -٤

 .يف حق القصاص
 :وله أربعة أقسام

 . صلح احلطيطة عن عني-١
 .احلطيطةعن دين صلح -٢



 . صلح املعاوضة عن عني-٣
 . صلح املعاوضة عن دين-٤

وحقيقة الصلح أنه عقد جيء بـه ليقـوم مقـام عقـود أخـرى 
حكم ذلك العقد، ولكن له خاصـية  ومتى قام مقام عقد أخذ

هي أنه متى جرى بلفـظ الـصلح فـال بـد مـن اعتبـار سـبق 
طني إن أنشأ اخلصومة واإلنكار، بينام ال نحتاج إىل هذين الرش

 .العقد بلفظ آخر
وجيوز أن خيرج املسلم روشنا من بيته إىل الشارع إن مل يتـرضر 

 .املارة به
ــه الــرشكاء يف  وجيــوز أن خيــرج روشــنا يف الــدرب إن أذن ل

 . ممن بيته بعدهالدرب
 يف الدرب املشرتك أن يقدم اإلنسان باب داره بحيـث وجيوز 

ازل عن بعـض حقـه يصري أقرب إىل رأس الدرب، ألنه سيتن
وال جيوز أن يؤخره إال بإذن أصحاب البيوت التي بعده فـإن 

 .أذنوا له جاز وإال فال



 " خمطط توضيحي"
 " املخطط الرئييس "

 
 الصلح

 
 

                                     رشوطه                                         أنواعهأركانه   
                                                            سبق خصومة              مدعي                    

                               إقرار                        حطيطة       معاوضةمدعى عليه                   
                           عدم التعليق                                       مصالح عنه

                          املصالح عنه مال                                      مصالح عليه
 أو يؤول إليه                                                                       إجياب

 قبول                                     
 
 
 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل((                                               
 * وما أفـىض إليهـا* يف األموال*ويصح الصلح مع اإلقرار

إبراء ومعاوضة، فاإلبراء اقتصاره من حقه عـىل : وهو نوعان
، واملعاوضة عدوله عن *، وال جيوز تعليقه عىل رشط*بعضه

 .ري عليه حكم البيعحقه إىل غريه، وجي
 
 

...........................................................  
 .هذا رشط أول وهو أن يقر املدعى عليه باحلق فاليصح مع إرصاره عىل اإلنكار* 
 .هذا رشط ثان وهو أن يكون املصالح عنه ماال أويفيض إىل مال* 
 .القصاص بامل جازكحق القصاص فمن كان مطلوبا بدم فصالح عن * 
وجيري عليه حكم اهلبة إن جرى حط لبعض العني، وحكم اإلبراء إن جـرى حـط عـن * 

 .  بعض الدين
فال يصح صلح احلطيطة إذا علق عىل رشط، وهذا رشط يف صلح املعاوضـة أيـضا فلـو * 

 .أخره ليشمل النوعني لكان أوىل
 



  بحيـث*يف طريق نافـذ*  روشنا*عِرشُوجيوز لإلنسان أن ي 
 إالبـإذن *، والجيـوز يف الـدرب املـشرتك*ّاليترضر املار به

 .*الرشكاء
 يف الدرب املـشرتك، وال جيـوز تـأخريه *وجيوز تقديم الباب
 )).إالبإذن الرشكاء

 
 

........................................................... 
 .أي خيرج* 
 .وهو خشبة ونحوها متتد من الدار إىل الطريق* 
 .ويسمى بالشارع* 
 .بأن يرفع كي يسمح باملرور بال ضيق، فإن حصل رضر حرم* 
 .أي الطريق غري النافذ* 
 .وهم اجلريان ممن باهبهم بعد باب صاحب الباب* 
تقديم الباب وتأخريه صورته أن يكون بيت الشخص ممتـدا فـإن قـدم موقـع * 

تقـديم وإن فقد حـصل  يف ضمن ملكه وطول جداره الباب عن موقعها األصيل
 .  أخر موقع الباب عن موقعها األصيل فقد حصل تأخري

  



 " مسائل عملية "
 

فـأقر لـه هبـا مـن غـري نـزاع $ ٥٠ ادعى زيد عىل عمرو -١
 فصاحله عىل نصفها فهل يصح الصلح ومل؟

 ادعى زيد عىل عمرو بستانا فأقر له هبا بعد نزاع فـصاحله -٢
رتط زيـد أن لـه عىل أن يعطيه بدال عنه قطعة أرض ولكن اش

  أيام فهل يصح الصلح؟٣اخليار 
فلم يقر له عمرو فقـال زيـد $١٠٠ادعى زيد عىل عمرو  -٣

من املال فوافق عمـرو أن يـدفع لـه البـاقي $ ٦٠أبرأتك من 
 فهل يصح العقد؟

 
 

........................................................... 
 . اليصح الشرتاط سبق خصومة-١
 . يصح ألن هذا العقد هو بيع يف املعنى فيصح فيه خيار الرشط نعم-٢
 . نعم يصح ألنه انعقد بغري لفظ الصلح فاليتوقف عىل إقرار-٣



 أخرج زيد سقيفة أمام باب بيته تطل عـىل الـشارع فهـل -٤
 يصح ذلك؟

 زيد داره يف آخر الدرب املـشرتك وطـول واجهـة البيـت -٥
 يف آخـره فهـل جيـوز م والباب يف أوله فقـام بفـتح بـاب١٠

 ذلك؟
 
 
 
 
 
 
 
  .......................................................... 
 . ال جيوز إن حصل رضر وجيوز إن مل حيصل-٤
 . نعم جيوز ألنه يف آخر الدرب فاحلق له-٥

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب احلوالة "
 

 .نقل دين من  ذمة شخص إىل ذمة شخص آخر: احلوالة
، وعمرو كـان قـد $١٠٠ ازيد كان قد أقرض عمر: صورهتا

أيضا، فجاء زيد يطلب دينـه مـن عمـرو $١٠٠أقرض بكرا 
ّالتي لك عيل عىل بكر فقـال $ ١٠٠ الـفقال عمرو أحلتك بـ

 .زيد قبلت
ذهب الذي يف ذمة عمرو إىل ذمة بكـر فيـفهنا انتقل دين زيد 

 .أخذه منهويزيد 
 :وبالنظر يف املثال يتضح أن للحوالة سبعة أركان هي

 . املحيل، وهو الناقل للدين وهو هنا عمرو-١
 .ُ املحال، وهو املنقول وهو هنا زيد-٢
 . املحال عليه، وهواملنقول إليه وهو هنا بكر-٣
 املحيـل أي ديـن زيـد األول وهو دين املحال عـىلالدين  -٤

 .$١٠٠عمرو وهو  عىل



 الدين الثاين وهو دين املحيل عىل املحـال عليـه أي ديـن -٥
 .$١٠٠وهو  عمرو عىل بكر

 اإلجياب وهو هنا قول عمرو أحلتك بالـدين الـذي لـك -٦
 .ّعيل عىل بكر

 . القبول وهو هنا قول زيد قبلت-٧
 :التصح احلوالة إالبرشوط هي: رشوط احلوالة

ضا املحيل، فالبد من موافقته فإذا عدنا إىل املثال السابق  ر-١
فالتصح احلوالة بدون موافقة عمرو فلو أراد أن يـسدد املـال 
لزيد وقال ال أريده منك أريد أن حتيلني عىل بكر وأكرهه عىل 

 .ذلك فال تصح احلوالة
 رضا املحال فلو قال زيد أنا ال أريد أن أتعامـل مـع بكـر -٢

 .ك مل تصح احلوالة وبقي الدين يف ذمة عمروأريد مايل من
دين كـ فإذا مل يكن الزمـا مل  يـصح  أن يكون الدين الزما-٣

 .َاملكاتب



كاتب سيد عبده عـىل أن يعتقـه يف مقابـل مبلـغ قـدره : مثال
فجائـه $ ٢٠٠٠٠، فاستدان الـسيد مـن شـخص $٢٠٠٠٠

الدائن يريد ماله فقال له أحلتك عىل عبدي املكاتب ألن عليه 
 ؟ والةدين يل، فهل تصح احل

ال، ملـا ذكرنـاه أكثـر مـن مـرة أن العبـد يملـك أن : اجلواب
وبالتايل لـيس عليـه أن يـسدد عبدا ينسحب من العقد ويبقى 

شيئا فيصري الدين غري الزم فهو معرض للسقوط فـال تـصح 
 .احلوالة عليه

-  احللول والتأجيل- النوع-اجلنس( أن يتفق الدينان يف  -٤
أربعـة أي ال بد أن يتفق الدين األول والدين الثاين يف  ) القدر
 :أشياء

بفـضة وحنطـة بحنطـة فـال  اجلنس كذهب بذهب وفضة-أ
تصح احلوالة بالذهب عىل الفضة وال بالثوب عىل احلنطة وال 

 .الكتاب بالشاة ونحو ذلك الختالف اجلنس



 كيلو من حنطـة، واقـرتض ٢٠ اقرتض عمرو من زيد :مثال
 كيلو من أرز فهـل يـصح أن حييـل عمـرو ٢٠ بكر من عمرو

 زيدا باحلنطة عىل الرز؟
 .  اليصح الختالف اجلنس:واجلواب

، واقـرتض بكـر مـن $ ١٠٠اقرتض عمرو مـن زيـد : مثال
 دينار عراقي وهو يعادل سعر الرصف بينهام ١١٨٠٠٠عمرو 

 يف العراق فهل جتوز احلوالة؟
 .ال جتوز الختالف اجلنس: اجلواب

 .فال تصح احلوالة بنوع عىل نوع آخر : النوع-ب
اقرتض عمر من زيد صاعا من متر خستاوي، واقرتض : مثال

حالـة اإلبكر من عمـرو صـاعا مـن متـر برحـي فهـل جيـوز 
 اخلستاوي عىل الربحي؟ب

 .ال جيوز الختالفهام يف النوع: اجلواب
 
 



 احللول والتأجيل، بمعنى ال بـد مـن تـساوهيام يف وقـت -ج
 . مل تصح احلوالةحلول الدين وإال

قد حل اليوم موعـد تـسديدها $ ١٠زيد له عىل عمرو : مثال
$ ١٠فجائه يطلب دينه فقال له اذهـب عـىل بكـر فـيل عليـه 

 موعد تسديدها بعد أسبوع فهل جتوز احلوالة؟
 .ال جتوز لعدم تساوهيام يف موعد التسديد: اجلواب

إذا كـان وكذا البد إذا كانا مؤجلني أن يتفقا يف وقت األجل ف
 واآلخر مؤجـل إىل شـهر فـال  مثالأحدمها مؤجال إىل أسبوع

 .تصح احلوالة
معناه أن حييله بنفس املبلـغ دون زيـادة  و احتادمها يف القدر-د

 .أو نقصان
فهنا إذا $ ١٠وعمرو له عىل بكر $ ٥زيد له عىل عمرو : مثال

أحاله عمرو باخلمسة عىل العرشة بمعنى أن يأخذ العـرشة يف 
 اخلمسة فهذا حمرم ال جيوز ألنه قد أخـذ مقابـل الـدين مقابل
 .زيادة



ولكن لو أحاله باخلمسة التي عليه عىل مخسة من العرشة فهذا 
وأنـا $ ٥جائز، بمعنى أن يقـول عمـرو لزيـد أنـت تطلبنـي 

 عـىل عمـرواذهب وخذ مخسة منه، فيبقى ل$ ١٠أطلب بكرا 
 .$٥بكر 
فهنا إذا $ ٥ بكر وعمرو له عىل$ ١٠زيد له عىل عمرو : مثال
 عمرو بالعرشة عىل اخلمسة بمعنى أن يأخذ اخلمـسة يف أحاله

مقابل العرشة وينتهي الدين فهذا ال جيـوز لوجـود التفاضـل 
 .بني الدينني

  ولكن لو أحاله باخلمسة من العـرشة عـىل مخـسة فهـذا جـائز
آلن ك فيقول له سأسـدد لـ$ ١٠بمعنى أن زيدا يطلب عمرا 

 ٥ أي من بكر يف مقابل نصف الدين$ ٥النصف اذهب وخذ 
 .فهذا جائز ٥يف مقابل 

 
  



علم بعدم ذكر رضا املحال عليـه أنـه ال يـشرتط رضـاه :تنبيه
أحال عمرو زيدا عىل بكـر، فقبـل زيـد وعمـرو هبـذه : مثال

احلوالة وأما بكر وهو املحال عليه فقال أنا ال أريـد أن أسـدد 
 بل من عمرو فهل لزيد أسدد لعمرو ألنني مل أقرتض من زيد

 له ذلك؟
ليس له ذلك ويلزم بالتسديد لزيد، وسبب ذلـك أن : اجلواب

الذي اقرتض منه وهو عمرو يملك أن يـستويف دينـه بنفـسه 
أويرسل شخصا يوكله ويقول له اذهب واستلم ديني من بكر 
فحينئذ حينام حييل عمرو زيدا فكأنه وكله باسـتالم دينـه فـال 

  .حق لبكر بالرفض وعليه التسديد بكل حال

  
  
  
  
  
  
  
  



 " ثمرة احلوالة "
 

إذا صحت احلوالة باستجامع أركاهنا ورشوطها فيرتتب عليها 
 :أثر مهم وهو 

براءة ذمة املحيل من دين املحيل، وحتول الـدين عـىل املحـال 
 .عليه، وإذا برئت ذمة املحيل فال يرجع عليه املحال

واقـرتض بكـر مـن $ ١٠٠٠اقرتض عمـرو مـن زيـد: مثال
 دينه فقال له هـل يمكـن أن فجاء زيد يطلب$ ١٠٠٠عمرو 

ًأحيلك عىل عمرو فقال المانع فقال إذا أحلتك بالدين الذي 
 .ّلك عيل عىل بكر فقال قبلت

فهنا بمجرد قوله قبلت برئت ذمـة املحيـل وهـو عمـرو فـال 
يطالبه بالدين فهنا إذا فرضنا أنه ذهب إىل بكر فوجده يامطـل 

لـه هـذا قـد ويؤجل يوما بعد يوم فال يرجع عىل زيد ويقـول 
 فال عالقـة أتعبني سدد أنت يل الدين،ألن املوضوع قد انتهى

 .لعمرو



أو فرضنا أن زيدا ذهب فوجد بكرا قد أفلـس وحجـر عليـه 
 .القايض فال يرجع عىل عمرو أيضا

فرضنا أنه ذهب إىل بكر فوجده قد مات فال يرجع عىل  أو إذا
 .عمرو وإنام يطالب الورثة

فلـو أن عمـرا  قائمة مقـام القـبضوالرس يف ذلك أن احلوالة 
 ثم ضاع منـه أو رسق فـال رجـوع عـىل  بيدهأقبض زيدا دينه

عمرو فكذا احلوالة متـى مـا قـال قبلـت فكأنـه قـبض مالـه 
 .وبرأت ذمة عمرو

ومن هنا ينبغي أن ال يقبل املحـال احلوالـة حتـى يتأكـد مـن 
حصوله عىل ماله، فإذا قبل ثم خدع فالذنب ذنبه وهو املقرص 

له مثل من اشرتى سلعة رخيصة بمبلغ عـال وغـبن فيهـا فمث
 .فهو املقرص ألنه مل حيسن الرشاء

 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .نقل دين من ذمة شخص إىل ذمة شخص آخر: احلوالة
 :وأركاهنا سبعة

 . املحيل-١
 . املحال-٢
 . املحال عليه-٣
 . دين املحال عىل املحيل-٤
 . دين املحيل عىل املحال عليه-٥
 . اإلجياب-٦
 . القبول-٧

 :ورشوطها أربعة
 . رضا املحيل-١
 . رضا املحال-٢
 . لزوم الدين-٣



ــدينني يف اجلــنس والنــوع واحللــول والتأجيــل-٤   اتفــاق ال
 . والقدر

وتربأ هبا ذمة املحيل، فلو تعذر أخذ الدين من املحال عليـه مل 
 .يرجع املحال عىل املحيل لتقصريه يف قبول احلوالة دون تثبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 احلوالة

 
         أركاهنا                              رشوطها                            ثمرهتا

 )براءة الذمة(                                 رضا املحيل           املحيل                 
                                   رضا املحالاملحال                 

                          لزوم الدين                 املحال عليه
                            اتفاق الديننيدين املحيل                 

                  دين املحال
                  اإلجياب

           القبول        
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                   
ــياء ــة أش ــة أربع ــط احلوال ــول : َورشائ ــل، وقب رضــا املحي

 * يف الذمة، واتفاق ما يف ذمة* مستقرا*املحتال،وكون احلق
يف اجلـــنس والنـــوع، واحللـــول : املحيـــل واملحـــال عليـــه

 .*والتأجيل
  ).*وتربأ هبا ذمة املحيل

  
  
  
  
  

............................................................ 
 .أي الدين* 
 .أي الزما أما غري الالزم كالدين عىل املكاتب فال تصح احلوالة عليه* 
 .أي اتفاق الدينني* 
 .وكذا يف القدر* 
 .فال يرجع املحال عىل املحيل بعد القبول* 



 "ملية  مسائل ع"
 

فجاء يطلـب دينـه منـه فقـال لـه $ ٥٠٠ لزيد عىل عمرو -١
أحلتك عىل سعيد فيل عليه دين فلـم يقبـل زيـد فهـل تـصح 

 احلوالة؟
فجاء يطلـب دينـه منـه فقـال لـه $ ٥٠٠ لزيد عىل عمرو -٢

أحلتك عىل سعيد فـيل عليـه ديـن فقبـل زيـد ولكـن رفـض 
   احلوالة سعيد فهل تصح احلوالة؟ 

 طن مـن ٥٠طن من الشعري عىل ٥٠زيدا يف  أحال عمرو -٣
 احلنطة يستلمها من بكر فهل تصح احلوالة؟

 
 

............................................................ 
 .ال تصح ألن رضا املحال رشط للصحة -١
  . نعم تصح احلوالة ويلزم سعيد بالدفع-٢
 . التصح لعدم تساوي الدينني يف اجلنس-٣



$ ٢٠٠فأحاله عمرو عىل بكر بــ $ ١٨٠يد عىل عمرو  لز-٤
 عىل أن يـأخذها كاملة منه فهل تصح احلوالة ؟

 لزيد عىل عمرو دين حال فجاء يطلب دينه فأحاله عمرو -٥
 عىل بكر وله دين عليه مؤجل بشهر فهل تصح احلوالة؟

 أحال عيل هندا بدين عليه عىل سعاد فقبلـت احلوالـة ثـم -٦
 ا ال متلك املال فهل يلزم عيل بالتسديد؟جاءت سعاد فوجدهت

 
 
 
 
 

............................................................ 
 . ال تصح لعدم تساوي الدينني املحالني يف القدر-٤
 . ال تصح لعد تساوي الدينني يف الزمن أي احللول والتأجيل-٥
   ن وانتهت مسؤوليته  ال يلزم بالتسديد ألنه قد برأت ذمته من الدي-٦



  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب الضامن "
 

 فيـصريل يف ذمة شخص آخر مادفع شخص بالتزام : الضامن
 .ً معاذمتهام يف دينا املال
ّفلام جاء موعد تـسديد $ ٥٠٠اقرتض عمرو من زيد :  :مثال

 الدين قال له عمرو أمهلني شـهرا آخـر فقـال ال أمهلـك إال
 .امن فقال بكر ضمنت دينك عىل عمروبض

الـ  التزم وتعهد بام يف ذمة عمرو من املال فلهذا تصري ٌبكرفهنا 
بكـر، وزيـد لـه إذا حـان ٍدينا يف ذمة كل من عمـرو و$ ٥٠٠

 .موعد التسديد أن يطالب بكرا أو يطالب عمرا
  ولكـن،بمعنى أن املستفيد من املال واملقرتض له هـو عمـرو

صار مطالبـا  ضمنه بكر صار هو اآلخر مدينا لزيد أي أنه ّلـام
، وال شـك أن هـذه ورطـة يف ئاباملال رغم أنه مل يأخذ منه شي

 .عرف الناس وال يقدم عىل الضامن إال أصحاب الشهامة
 



 :املثال نعرف أركان الضامن وهي ا ومن هذ
 . الضامن وهو امللتزم وهو هنا بكر-١
 .ين وهو هنا عمروِ املضمون عنه وهو املد-٢
 . املضمون له وهو الدائن وهو هنا زيد-٣
 .$٥٠٠ املضمون وهو الدين وهو هنا -٤
ضـمنت دينـك عـىل لزيـد  الصيغة وهي هنـا قـول بكـر -٥

 .عمرو
 قلتم الصيغة ومل تقولوا اإلجيـاب والقبـول َفإن قيل مل :سؤال

 فتكون األركان ستة ؟
بـل   وجود القبـولجيبألنه يف باب الضامن ال : قلنا :جواب

 يقــل قــول الــضامن ضــمنت وإن ملاإلجيــاب وهــو يكفــي 
ه قبلت أو وافقت، فهنا الصيغة تكفي مـن جانـب لاملضمون 

 .واحد
 
 



 " فصل "
 

 : هي يشرتط يف الضامن ثالثة رشوط
 . العقل، فال يصح الضامن من جمنون-١
 . البلوغ، فال يصح الضامن من صبي-٢
ٍختيار فال يصح الضامن من مكره اال-٣ َ. 

ل صبي استدان شخص من آخر ماال فطلب ضامنا فقا: مثال
غني أنا أضمن لك املال فهل يصح الضامن ؟ اجلواب ال ألنه 

 .صبي ال يعترب قوله يف املعامالت
طلب شخص القرض من غنـي فلـم يقرضـه وطلـب : مثال

ضامنا فذهب طالب القـرض وجـاء بـشخص وقـال إمـا أن 
فهـل يـصح  تضمني وإما أن أقتلك أو أحرق بيتـك فـضمنه

 الضامن؟
الـضامن  ه فهـو مل حيـصل بـإرادةال لوجـود اإلكـرا: اجلواب
 .واختياره



 :ثالثة رشوط وهو الدين ويشرتط يف املضمون 
 أن يكون الدين الزما فال يصح ضامن دين غري الزم بـأن -١

َيكون معرضا للسقوط كام يف الدين الذي عىل املكاتب فلو أن 
املكاتب أوبعـضه  شخصا أراد أن يضمن كل الدين الذي عىل

 الدين غري مستقر فقد يعجز املكاتب عن صح ألن يللسيد فال
ريـد أد للـضامن يفحينئذ ال يقـول الـس التسديد ويبقى عبدا

الضامن باطل ألن وقع وجـرى   ألن هذا يلالذي ضمنتهاملال 
 .عىل دين غري الزم

الدين معلوما قدره وجنسه وصفته وإال مل يصح  أن يكون -٢
 .الضامن
عمرو ويطالبـه بدينـه جاء بكر وقد رأى زيدا يلح عىل : مثال

 فقال بكر ضمنت دينك عىل عمر فهل يصح الضامن؟
ال يصح ألنه ال يعلم قـدره هـل هـو دوالر أو مليـون دوالر 

 !.فكيف يتعهد ويلتزم بالدفع



وهو ال يعلم هل   فضمنها١٠٠٠وكذا لو علم أن عىل عمرو 
 دوالر فهنا ال يصح الضامن لعدم ١٠٠٠أو  دينار ١٠٠٠هي 

 .العلم باجلنس
 كغم من التمر مـن دون ١٠٠وكذا لو ضمن دين عمرو وهو 

ال  أن يعلم صفاته وهل هو جيد أو ردئ ومـن أي نـوع فهنـا
 .يصح الضامن

فالقصد أننا نـشرتط العلـم باملـضمون كـي الحيـصل غـررا 
 .وركوبا للخطر ثم تنازع وشقاق

 أن يكون الدين ثابتا حال الضامن فال يصح الـضامن عـىل -٣
 . بعدقبل ألنه مل جيبدين يف املست

قال بكر أنا أضمن لك مايقرتضه عمرو منك، فهـذا ال : مثال
يصح ألنه ضامن عىل يشء يف املستقبل فهو يتعهد بأن يـضمن 

 ُينَّدفيجب أن يكون الـله ماسيقرتضه عمرو منه فال يصح ، 
جيـب ) ضـمنت (  أي عندما يقول الضامن ثابتا حال الضامن

 .ثابتأن يكون هنالك دين متحقق 



َ فصل يف مسألة الدرك " َ" 
 

 : وهيهنا مسألة يصح فيها الضامن
شخص للمشرتي برد الثمن له يف حالة وجود خلل أن يتعهد 
 .بالسلعة

 .وهذا اخللل هو العيب فيها أو أن تكون مرسقة مثال
هنالك شخص يبيع السيارات يف معرض من املعارض : مثال

 ولكنـه خـيش أن فأراد زيد أن يشرتي سيارة من نـوع سـوبر
يكون فيها عيب خفي أو أن يكون فيهـا إشـكال كـأن تكـون 

طلب مه الثمن ّ سلّفلاممرسوقة أو هي أصال ليست مملوكة له 
 لكي يتم البيع فقال بكر أنا أضمن لك الثمن ثـم بعـد اضامن

ع ِجـُفرتة ظهر أن السيارة مرسوقة فريجع زيـد عـىل بكـر فري
 .السيارة ويأخذ ماله



َن الدرك أي ضامن التبعـة ألن معنـى الـدرك امفهذا يسمى ض َ
هو التبعة فالضامن يتحمل التبعة واملسؤولية يف حالـة وجـود 

 . اخللل
    وإال مل يـصحوجيب أن حيصل الـضامن بعـد اسـتالم الـثمن 

   دخل يف يد البائع الذيَالثمنللمشرتي ألن الضامن يضمن 
 . فإذا مل يأخذه ويقبضه فال حمل للضامن

ثال السابق ال حظنا أنه بعد أن استلم صاحب املعرض ففي امل
يكون  والسبب يف ذلك أنه قبل التسليم ،الثمن حصل الضامن

 خرج وصـار بيـد البـائع فإذااملال يف يد مالكه فكيف يضمنه 
 .اآلن يصح الضامنف

 أراد زيد أن يشرتي ثالجة فكأنه مل يرتح للبـائع وتـردد :مثال
 فقـال للمـشرتي ْنِثمن فـاطمئفقال له بكر أنا ضامن لك الـ

اشرتيت منك الثالجة بكذا فقال البـائع قبلـت وأخـذ املـال 
 واستلم الثالجة فهل صح الضامن؟



مل يصح ألنه حصل قبل أن يـستلم البـائع مالـه ألن : اجلواب
الضامن قد وقع ومال زيد يف جيبه أي مل خيرج منه حتى يـصح 

 .أن يضمن له
خيشى املشرتي من دفع الثمن ولكن قد يقال يف أكثر األحيان 

قبل الضامن فهو يريد ضامنا ملاله قبل التسليم فكيـف الـسبيل 
 حلل هذا اإلشكال؟

يمكن أن حيصل التسليم والضامن يف جملس العقـد : واجلواب
 ئم الثمن بحـضور الـضامن ثـم ينـشِّبمعنى أن املشرتي يسل

 ومـا دام يف جملـس العقـد يـستطيع) ضمنت ( الضامن قائال 
 .يف خيار املجلسأراد كام بيناه  أن يفسخ البيع إذا شرتيامل

وعند التأمل نجد أن ضامن الدرك من ضامن ما مل جيب أي من 
 :بيانه كالتايلو ، لهِّضامن املستقبل ولكن جوز للحاجة

فهنا هذا املبلغ دين ثابت يف $ ٥٠لو أن عمرا اقرتض من زيد 
 ْن أنِ  الـضامُةَمِهُذمة عمرو وجيب عليه رشعا أن يرده له، فم

 .يكفل ويضمن لزيد دفع هذا املبلغ



فهنا ليس املبلغ دينـا $ ٥٠ولو اشرتى زيد من عمرو سلعة بـ 
ولكن لو فرضـنا ألنه ثمن ما باعه، يف ذمة عمرو بل هو حقه 

أنه بعد أسبوع من الرشاء ظهر أن هذه احلاجـة معيبـة أو أهنـا 
ة البـائع وهـو دينـا يف ذمـ$ ٥٠ليست ملكه فحينئذ تصري الـ 

عمرو فالدين مل يكن ثابتا أوال وإنـام ثبـت بعـد مـرور ذلـك 
فالضامن حينام ضمن مـن أول وظهور حقيقة األمر األسبوع 

  بعـد ومل جيـب دينـا رد الثمن فهو قد ضمن شيئا مل يثبـتيوم
ض َبخالفه يف حالة الدين املحقق إذ الشـك أن املبلـغ املقـرت

لذا قلنا إن ضامن الدرك حق ثابت وواجب يف ذمة املقرتض ف
خارج عن األصل وهو عدم صـحة ضـامن مـا مل يثبـت فهـو 

 .مستثنى
 
   
 
 



 " فصل يف املطالبة بالدين "
 

موعد التسديد جاز للمضمون له أن يطالب من يشاء  ّإذا حل
 . منهام مدين لهًالمن ضامن أو مضمون عنه ألن ك

هـل جيـوز للمـضمون لـه أن يـذهب مبـارشة : مـسألةوهنا 
 أو البـد أن يـذهب ويطلـب مـن ،يطلب دينه من الـضامنو

 ه رجع إىل الضامن؟ِّاملضمون عنه أوال فإن مل يوف
جيوز أن يذهب إىل الـضامن مبـارشة وال نلزمـه أن : اجلواب

 .يطالب املضمون عنه قبله
 بكـرإىل شـهر وضـمن $ ١٠٠اقرتض عمرو من زيـد : مثال

لـه أريـد الــ  عمرا فلام مىض الشهر ذهب زيد عىل بكر وقـال
 يلزمهفهنا يلزمه التسديد فإن امتنع شكاه إىل القايض ف$ ١٠٠

فليس الضامن لعبة كام هي اليوم عند بعض . الدفع وإال حبس
فإذا جـاء موعـد التـسديد ،  دين فالن الناس يقول أنا أضمن

  . أنه غريملزم بالدفعحيسب
 



 " فصل يف رجوع الضامن عىل املضمون عنه "
 

آخر ثـم جـاء موعـد التـسديد فـدفع ين دإذا ضمن شخص 
للمضمون له فهل يرجع الضامن عىل املضمون من املال الضا

       عنــه ويطالبــه باملــال قــائال أنــا دفعــت الــدين الــذي عليــك
     ؟فادفع يل

 :هنالك أربع حاالت
حيصل الضامن والقضاء للدين بإذن من املضمون عنـه  أن -١

  .ملال للضامنفحينئذ جيب عىل املضمون عنه دفع ا
وطلب زيد ضامنا فقـال $ ٢٠٠ اقرتض عمرو من زيد :مثال

عمرو لبكر اضمن ديني فقال بكر لزيد ضمنت دينـك الـذي 
 .عىل عمرو 

ّأسبوع حل موعد التسديد فذهب زيد عىل بكر وقـال ثم بعد 
 فهـل لـدينفأخرب بكر عمرا وقال له سأدفع ا$ ٢٠٠ادفع الـ 

 . نعم ادفع فدفع:قال؟ توافق 



فهنـا نالحـظ أن الـضامن للـدين والقـضاء لـه حـصل بـإذن 
  . منهاملضمون عنه فحينئذ يرجع بكر عىل عمرو ويأخذ دينه

إذن من املضمون دون أن حيصل الضامن والقضاء للدين ب -٢
 . جيب عىل املضمون عنه دفع املال للضامنال عنه فحينئذ 

وطلب ضامنا فقال بكر $ ٢٠٠ اقرتض عمرو من زيد :مثال
ّنا ضامن لدينك عليه، ثم بعد أسـبوع حـل موعـد التـسديد أ

فقال زيد لبكر ادفع يل ما ضمنته فدفع له فهل يرجع بكر عىل 
 عمرو ؟
ال ألنه ضمن بغري إذن عمرو وقىض الدين بغري إذنه : اجلواب

 .ئافهو متربع ومتصدق باملال ال يلزم عمرو أن يعطيه شي
ه دون القـضاء  أن حيصل الضامن بإذن مـن املـضمون عنـ-٣

 .للدين فحينئذ جيب عىل املضمون عنه دفع املال للضامن
وطلـب ضـامنا فقـال $ ٢٠٠اقرتض عمرو مـن زيـد : مثال

عمرو لبكر اضمني فقال بكر لزيد أنـا ضـامن لـدينك عليـه    
ّثم بعد أسبوع حل موعد التسديد فقال زيد لبكر ادفـع يل مـا 



ع ويأخذ اإلذن منه ضمنته فدفع له من غري أن خيرب عمرا بالدف
 فهل يرجع بكر عىل عمرو ويأخذ ماله منه ؟

 املضمون اإلذن بالضامن سبب كاف للرجوع عىلنعم يرجع و
عنه ألنه من الطبيعي متى ضمن بإذنه فإنه سيأتيه املضمون له 

طياتـه إذنـا بالقـضاء ويطلب ماله منه فإذنه بالضامن حيمل يف 
 .وأداء الدين

 بـإذن مـن املـضمون عنـه دون نقضاء للـدي أن حيصل ال-٤
 .جيب عىل املضمون عنه دفع املال للضامنال  فحينئذ ضامنال

وطلب ضامنا فقال بكر $ ٢٠٠اقرتض عمرو من زيد : مثال
ّأنا ضامن لدينك عليه، ثم بعد أسـبوع حـل موعـد التـسديد 
فقال زيد لبكر ادفع يل ما ضمنته فأخرب بكر عمرا فقال ادفـع 

    بكر عىل عمرو ؟له فدفع له فهل يرجع
اإلذن بالقضاء سبب غري كاف للرجوع فـال ألن ال : اجلواب

 .بد من اإلذن بالضامن وإال فال رجوع
 



 يف احلالة األوىل والثالثة يرجع ويف الثانية والرابعة الظهر أنه ف
  .يرجع

 :ويمكن تلخيص هذا الكالم كله هبذه القاعدة 
طلقـا أي سـواء إذا ضمن بإذن املضمون عنه رجـع عليـه م "

أذن له بالقضاء أم مل يأذن، وإذا ضمن بغري إذنـه فـال رجـوع 
  ". عليه مطلقا أي سواء أذن له بالقضاء أم مل يأذن

   
 
    

 
 
 
 
 
 



 " فصل يف كيفية انتهاء الضامن "
 

 أو بــاإلبراء ،ا بالتـسديد والقـضاء للـدينّينتهـي الـضامن إمـ
 .والتنازل عنه

والـضامن بكـر،ثم إن $ ٣٠٠اقرتض عمرو مـن زيـد : مثال
عمرا سدد الـدين فهنـا تـربأ ذمـة بكـر مبـارشة وقـد انتهـى 

 .الضامن
الـضامن  أو أن زيدا قال لعمرو أبرأتك من دينك فهنـا انتهـى

 .أيضا والجيوز له أن يطالب بكرا بعد ذلك
وإذا أبرأ املضمون له الـضامن مـن ضـامنه فقـد بـرأت ذمتـه 

   . ذمة املضمون عنه ولكن يبقى الدين يف،وانتهى الضامن
والـضامن بكـر، ثـم إن $ ٣٠٠اقرتض عمرو من زيد : مثال

فحينئـذ ينفـك   أبرأتك من ضامنك يل بالـدين، لبكرزيدا قال
يف ذمـة عمـرو فيـذهب زيـد الـدين بكر مـن الـدين ويبقـى 

 .ويأخذه منه



 متـى بـرأت ذمـة ": قاعدة حتكم هذا املوضـوع وهـي وهنا 
بــرأت ذمــة  اذ ولــيس إاملــضمون عنــه بــرأت ذمــة الــضامن

  ."الضامن برأت ذمة املضمون عنه 
ض وهو املضمون عنه من الـدين ِأي أنه متى برأت ذمة املقرت

إما بالقضاء أو باإلبراء، برأت ذمة الضامن ألنـه مل يبـق يشء 
يضمن، أما إذا برأت ذمة الضامن بـأن قـال لـه أبرأتـك مـن 

ويلزمـه الضامن، فإنـه ال ينتهـي الـدين عـن املـضمون عنـه 
 .التسديد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 " خالصة الباب "
 

التزام شخص بدفع مال يف ذمة شخص آخر فيـصري : الضامن
  .ًاملال دينا يف ذمتهام معا

فهو حيصل عنـدما يثبـت ديـن يف ذمـة شـخص، ثـم ألجـل 
التوثيق تضم ذمة أخرى إىل ذمة املدين كي يطمئن الدائن عىل 

 .رجوع ماله إليه
ضمون له ومضمون عنـه ومـضمون فأركانه مخسة ضامن وم

 .وصيغة
وتوجد رشوط متعلقة بالضامن ورشوط متعلقـة باملـضمون 

 .فالذي يشرتط يف الضامن أن يكون عاقال بالغا خمتارا
 : والذي يشرتط يف املضمون ثالثة أمور هي

 أن يكون معلوما بقـدره وجنـسه وصـفته، فـال يقبـل أن -١
علـم مقـداره يقول شخص شهامة أنا أضمن دينك وهـو ال ي



أدوالر هو أم مليار ، وما هـو جنـسه أهـو ذهـب أو فـضة أو 
 :حنطة أو شعري وما هي صفاته ، ولذا يقول العلامء

 ." ال يصح ضامن املجهول "
 أن يكـون الــدين الزمــا أمــا الـدين غــري املــستقر كــدين -٢

املكاتب فال يصح ضامنه ألنه غري مطالـب بالتـسديد يف كـل 
 . نفسه فال يلزمه يشءّله أن يعجزفاألحوال 

 أن يكون الدين واقعا بالفعل حال الضامن أما أن يـضمن -٣
شخص ما سيقرتضه فـالن فـال يـصح ألن الـضامن متعلـق 
بالدين وهو حينام قال ضمنت مل يكن وقتها أي دين فيـضمن 

 !!ماذا
فــال بــد أن يكــون احلــق قــد وجــب وثبــت ال أنــه ســيجب 

 . وسيثبت
ن التبعـة واملطالبـة وهـو أن ويستثنى ضـامن الـدرك أي ضـام

 .يضمن شخص للمشرتي إرجاع الثمن إذا ظهر خلل



 مل يثبت الثمن دينـا يف ذمـة ،وهو حينام يقول ضمنت لك هذا
البائع إال باعتبار املستقبل أي إن ظهر بعد ذلك أنـه جيـب أن 
يرجع لك البائع املال للخلل املوجود فأنـا أضـمن لـك هـذا 

 .املال 
ال يصح ضامن مامل جيب إال ضامن درك " : قول العلامء ولذا ي
  ".املبيع

ــذ  ــصحة فحينئ ــرشوط ال ــستجمعا ل ــضامن م وإذا حــصل ال
 .للمضمون له مطالبة من شاء من ضامن أو مضمون عنه

فإذا دفع الضامن املال رجع عىل املضمون عنه وجيب عليه أن 
يرد عليه ما دفعه بـرشط واحـد وهـو أن يكـون الـضامن قـد 

 . بإذنهحصل
ثم إنه متى برأت ذمة املضمون عنه برأت ذمة الضامن وليس 
ــه ألن  ــرأت ذمــة املــضمون عن ــضامن ب ــرأت ضــمة ال إذا ب
للمضمون له أن يربأ الضامن من الضامن ويبقى املال دينـا يف 

 .الذي اقرتض املالأي عنه  ذمة املضمون



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 الضامن
 

    

 أحكامه                    رشوطه                    أركانه                    
                                                                                  ضامن          

     املضمون                     الضامن                      مضمون له
 معلوم                          عقل                               مضمون عنه    

                                  بلوغ                       الزم            مضمون
                                        اختيار                    ثابت           صيغة

    
 .صحة مطالبة الضامن واملضمون عنه                                                             

 .رجوع الضامن عىل املضمون عنه إن ضمن بإذنه                                                             
. إذا برأت ذمة املضمون عنه برأت ذمة الضامن بال عكس                                                             

 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

      فصل                   ((                       
 * يف الذمـة إذا علـم قـدرها*ويصح ضامن الديون املـستقرة

 ولصاحب احلق مطالبة من شاء من الضامن واملـضمون عنـه
 .*إذا كان الضامن عىل ما بينا

َوإذا غرم الضامن رجع عىل املـضمون عنـه إذا كـان الـضامن  ِ
 . بإذنه*والقضاء

 
............................................................ 

 . أي الزما فيخرج دين الكتابة يف الذمةهذا الرشط األول وهو أن يكون الدين مستقرا* 
ن العلم باجلنس والوصف أيـضا، وثمـة ال يكفي العلم بالقدر فالبد مو ،رشط ثانهذا * 

رشط ثالث وهو أن يكون الدين قد وجب وثبت بالفعل ال أنه سيجب ويثبت وهذا الرشط 
 ."وال مامل جيب"يؤخذ من كالمه عند قوله 

 .أي عىل ما بينا من كون الدين املضمون مستقرا قد علم قدره وإال مل يصح الضامن* 
 كان أوىل ألنه إذا كان الضامن بإذنه دون القضاء يرجع قوله والقضاء ليس بقيد فلو رفعه* 

 .عىل املضمون عنه
 



 *.وال يصح ضامن املجهول
َإال درك* وال ما مل جيب َ  )).ِاملبيع * َ

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .ألنه قد اشرتط أن يكون معلوما بقوله إذا علم قدرها* 
 .ضامن ما سيقرتضه عمرو من زيد فال يصح لعدم ثبوت ووجوب الدين بعدك* 
 درك املبيع هو أن يضمن شخص للمشرتي إرجاع الثمن إذا ظهر يف املستقبل أن الـسلعة* 

املباعة معيبة أو مرسوقة أو غري مملوكة له وهو مستثنى من عـدم صـحة ضـامن مـا مل جيـب 
 .للحاجة إليه

 



 " مسائل عملية "
 

وضمنه بكـر مـن غـري أن $ ١٠٠ض عمرو من زيد اقرت -١
 يعلم قدر الدين فهل يصح الضامن؟

فلام جـاء موعـد التـسديد $ ٢٠٠ اقرتض عمرو من زيد -٢
قال زيد لبكر ادفع يل فقال ال أدفع لك إال إذا مل يـدفع عمـرو 

 املال فهل له ذلك ؟ 
 ضمن بكر عمرا يف دين عليه بإذنه ثم إن بكرا دفـع املـال -٣

    فهل يرجع عىل عمرو؟ لزيد
 
 
............................................................   
 . وضامن املجهول ال يصح ال يصح ألنه مل يعلم قدره،-١
لصاحب احلق مطالبة من شاء من الضامن ألن  ليس له ذلك ويلزم بالتسديد -٢

 .هواملضمون عن
    . بإذن من املضمون عنه نعم يرجع ما دام أن الضامن قد وقع-٣
  



 قال بكر وهو رجل غني معروف بني التجار بيعـوا لزيـد -٤
 أو أقرضوه ماشاء وأنا ضامن لكم املال فهل يصح الضامن؟

 كهربائي مـن أحـد املحـالت ٍ ماءَ ماطورى شخصشرتا -٥
وبعد أن سـلمه الـثمن وقبـل اخلـروج مـن املجلـس أراد أن 

  الـثمن إن ظهـر خلـل لكفقال له بكر أنا ضامنيفسخ البيع 
 فهل يصح الضامن؟

 
 
 
 
 
 

............................................................ 
األول إنه ضامن ملا مل جيب بعد، والثاين إنه ضـامن ملجهـول :  ال يصح لسببني -٤

 .  ألنه مل يعلم قدر الدين وجنسه وصفته
َ نعم يصح ألنه ضامن درك -٥  .لثمنوقع بعد قبض اَ



 " باب الكفالة "
 

 باحضار شـخص آخـر يف مكـان صالتزام شخ: الكفالة هي
 . آلدميامعني ألن عليه حق

إىل أسـبوع فلـام جـاء $ ١٠٠عمرو اقرتض مـن زيـد : مثال
املوعد قال زيـد سـدد دينـك فقـال عمـرو لـيس معـي اآلن 
ّأمهلني إىل غد قال كال سآخذك إىل القايض فتدخل بكر وقال 

 لك وسآتيك بعمـرو إىل بيتـك غـدا فهـذه كفالـة  أكفلهاله أن
 .صحيحة

حــضار عمــرو أي إفــيالحظ مــن التعريــف أن بكــرا التــزم 
حضار بدنه وذاته إىل زيد يف مكان معـني وهـو بيتـه وسـبب إ

 .$١٠٠اإلحضار هو أن عىل عمرو حقا لزيد وهو الـ 
ْفالفرق واضح بني الضامن والكفالة إذ أن الضامن التزام بدين 

لتـزام ببـدن التزام ببدن، والكفالة عـىل العكـس هـي وليس ا
وليس بدين، بمعنى أن بكرا لو قال لزيد أنـا ضـامن لعمـرو 



وال يلتـزم أن $ ١٠٠فهو قد التزام دفع املبلغ املدين وهو الــ 
حيرض عمرا ويسلمه له، بل هو غري نافع فلو أن بكـرا قـال ال 

فهـذا  عمرا لعنـدك وخـذ مالـك منـه، ِحرضُأدفع لك أنا سأ
 .باملال ال بالبدن  ذمته ألنه ملتزمأالينفعه وال يرب

أما لو قال بكر لزيد أنا كافل لعمـرو فهـو قـد التـزم إحـضار 
ّوتسليم عمرو إىل زيد وال عالقة له بالدين، فلو سلمه بـرأت 

د إال بالبــدن هــذمتــه ولــو مل يــدفع عمــرو الــدين ألنــه مل يتع
  .فحسب

ا عـىل تـسديد الـدين يف فالضامن شأنه أن يكـون غنيـا قـادر
، أما الكفيل فشأنه أن يكون قويا قادرا عىل احضار من  املوعد

عليه احلق كـأن يكـون أمـريا أو رئـيس عـشرية أو صـاحب 
 . سلطان عىل الشخص املكفول

 .فتلخص أن الضامن التزام باملال، والكفالة التزام بالبدن
 
 



 :ومن املثال السابق نعرف أركان الكفالة وهي
 .كفيل وهو امللتزم وهو هنا بكر ال-١
 .وهو من عليه احلق وهو هنا عمرو املكفول -٢
 . املكفول له وهو الذي له احلق وهو هنا زيد-٣
 . صيغة وهي هنا قول بكر أنا كافل لعمرو-٤

وتكفي الصيغة من جانب واحـد كـام يف الـضامن فـال جيـب 
بل يكفـي قـول الكفيـل كفلـت  وجود اإلجياب والقبول معا

 . مل يقل املكفول له قبلت أو وافقتوإن
 
 
 
 
 
 
 



  " فصل يف تفسري احلق"
 

التـزام شـخص إحـضار شـخص آخـر يف : إن الكفالة : قلنا
 . آلدميامكان معني ألن عليه حق

 :ن احلق قسامال بد أن نذكر أنو
 .كحد الزنا والرسقة:  حق هللا-١
 :وهو بدوره قسامن:  حق للخلق-٢
ديـن سـواء أ كـان هـذا الـدين بأن يكون عليـه : حق مايل -أ

 .مل يدفع ثمنها بسبب قرض أو بسبب رشاء سلعة
بأن يكون عليه عقوبة كقـصاص أو حـد : حق غري مايل -ب

  .قذف
 حـق هللا فـال يـدخل يف شـخصفإذا علم هذا فإذا كان عـىل 

 . آلدمي دخلته الكفالةعليه حقالكفالة وإذا كان 
كه الـرشطة شخص متزوج زنا مع امرأة أجنبيـة فأمـس: مثال

وأخذوه للقايض ليقيم عليه احلد فقال أمهلوين أريد الرجـوع 



ألهيل وقضاء بعض الـديون وتقـديم الوصـية قبـل أن أقتـل 
 ويكفلني بكر فهل تصح الكفالة؟

ال تصح الكفالة واليطلق رساحه ألن حد الزنا حق : اجلواب
 .هللا ال يمكن ألحد اسقاطه فال تدخله الكفالة

ا آخر فأمـسكه أوليـاء أمـره فقـال شخص قتل شخص: مثال
اتركوين حتى أذهب ألهيل ثم أعـود ويكفلنـي بكـر فرتكـوه 

 فهل تصح الكفالة؟
نعم تصح الكفالة ألن حد القتل حق آلدمـي وهـم : اجلواب

 .أولياء املقتول فتدخله الكفالة
فتلخص أنـه البـد يف الكفالـة أن يكـون احلـق آلدمـي ال هللا 

 .تعاىل
 
 
 
 



 " رشوط الكفالة "
 

يــشرتط يف الكفيــل مــا ســبق يف الــضامن مــن عقــل وبلــوغ 
 .واختيار
 ّكفل صبي إحضار شخص آلخر فهل تصح الكفالة؟: مثال

 .ال ألن الكفيل غري بالغ فال يعترب كالمه: اجلواب
 :ويشرتط يف املكفول شيئان

 . الرضا-١
 . التعيني-٢

أي أنه ال بد أن يكون املكفول راضيا بتلـك الكفالـة وواقعـة  
بإذنه ألنه إذا مل تقع بإذنه مل يلزمه أن يذهب مع الكفيل ليسلم 

 .نفسه
فأحـرض ملجلـس القـضاء  ١٠٠٠عمرو مدين لزيد بــ : مثال

فطلب مهلة فكفله بكر بال إذن منه ، ثم بعد فرتة ذهـب بكـر 



لعمرو وقال هيا نذهب ألسلمك لزيـد فهـل جيـب عليـه أن 
 يذهب معه؟

 .له بالكفالةن ذال ألن عمرا مل يأ: اجلواب 
فهذا بيان الرضا وأما التعيني فأن يكون املكفول شخصا معينا 
فال يصح أن يقول بكر مثال كفلت أحد هذين الـرجلني لـك 
بأن يكون عىل عمرو وعيل حق لزيد ثم يكفل بكر واحـدا ال 

 .عىل التعيني
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أحكام الكفالة "
 

 :للكفالة أحكام هي
 :ثة أشياءتربأ ذمة الكفيل بأحد ثال -١
 .م املكفولِّ أن يسل-أ

 . أن يسلم املكفول نفسه-ب
 . أن يموت املكفول-ج

كفل بكر عمرا لزيد بسبب أنه قتل ابن زيد واتفقا عـىل : مثال
أن حيرضه  غدا إىل املحكمة فجـاء الغـد وجـاء الكفيـل وقـد 
أحرض املكفول يف مكان التسليم فهنا تربأ ذمة الكفيل وتنتهي 

 .الكفالة
أنــه يف نفــس املثــال فرضــنا أن عمــرا ذهــب بنفــسه إىل ولــو 

املحكمة من غري أن يأخذه بكر وقال سلمت نفيس عن جهـة 
 . أيضاالكفيل فقد برأ الكفيل



وكذلك لو فرضنا يف نفس املثال جاء الغد فذهب بكر ليأخـذ 
 . أيضافهنا تربأ ذمة الكفيلعمرا ليسلمه فوجده قد مات 

لـب الكفيـل بالتـسليم فـإن مل  إذا جاء موعد التسليم يطا-٢
 :يسلم املكفول فهنا حالتان

 . أن يعلم مكانه فحينئذ حيبسه احلاكم حمله-أ
فجاء ساعة ٢٤كفل بكر عمرا لزيد عىل أن يأتيه به بعد : مثال

املوعد فقيل لبكر سلم عمرا فامتنع فحينئذ حيبسه القايض إىل 
 .َأن حيرض عمرو

 .   ذلك أن ال يعلم مكانه فحينئذ يعذر يف-ب
ساعة فجاء ٢٤كفل بكر عمرا لزيد عىل أن يأتيه به بعد : مثال

املوعد فقيل لبكر سلم عمرا فقال ال أدري أين اختفى فحينئذ 
َّحيلف بكر فيحلف باهللا أنه ال يعلم مكـان عمـرو والحيـبس 

  .ألنه معذور
 
   



 " خالصة الباب"
 

التزام شخص باحضار شـخص آخـر يف مكـان : الكفالة هي
 . ألن عليه حقا آلدميمعني

 .كفيل ومكفول ومكفول له وصيغة: وأركانه أربعة
 .ويشرتط يف الكفيل البلوغ والعقل واالختيار

 .ويشرتط يف املكفول الرضا والتعيني
وتربأ ذمة الكفيل بأن يسلم املكفول أو يسلم املكفـول نفـسه 

 .كفولعن جهة الكفيل أو بموت امل
 لزمه التسليم وإال حبس حمله وإذا علم الكفيل مكان املكفول

 .فإن جهل مكانه عذر بعد أن حيلف
 

  
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 الكفالة
 

    

 أحكامه                    رشوطه                    أركانه                    
                                      كفيل                                                   

             مكفول له                  الكفيل                   املكفول
             مكفول                                 عقل                       الرضا

 غ                       التعيني            صيغة                                     بلو
                                                           اختيار                    

    
 .تربأ ذمة الكفيل بتسليم املكفول أو بحضوره أو بموته                                                             

 .إن علم الكفيل مكانه ومل حيرضه حبس                                                             
                                                               

 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                        
حـق * إذا كـان عـىل املكفـول بـه* والكفالة بالبـدن جـائزة

 ).آلدمي
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .هذا حكمها وهي أهنا جائزة مباحة * 
 .أي ببدنه) به ( قوله * 
 . سواء أكان احلق هو مال أم عقوبة واحرتز به عن حق اهللا كحد الزنا والرسقة* 

  



 " مسائل عملية "
 

قـد رسق مالـه فهـل تـصح كفل بكـر عمـرا لزيـد ألنـه  -١
 الكفالة؟

 قذف عمرو زيدا بالزنا فأراد أن حيرضه للحـاكم فطلـب -٢
أن يعلم أهله ويـستعد للعقوبـة فكفلـه بكـر ولكـن عمـرا مل 

  يرضه ورضيه زيد فهل تصح الكفالة؟
 كفل بكر عمرا إىل أسبوع فلام جاء املوعد امتنع بكـر مـن -٣

 التسليم فامذا يفعل ؟
إىل أسبوع فلام جاء املوعد ادعى بكـر أنـه  كفل بكر عمرا -٤

 قد غاب عمرو وال يعلم مكانه فامذا يفعل؟
............................................................ 

 . ال تصح ألن حد الرسقة حق هللا فال تدخله الكفالة-١
 . التصح ألنه البد من رضا املكفول-٢
   .را أو يسلم هو نفسه أو يموتحيبسه القايض إىل أن يسلمهم عم -٣
 . ويعذر حيلف باهللا أنه ال يعلم مكانه -٤



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ْ باب الرش"  " ِةَكِ
 

ُالرشكة َ ْ    . فأكثرشخصني لٍ يف يشءٌ به حق شائعُتُبْثَي ٌعقد: ِ
   حمـال لبيـع املالبـس أضـعأقال زيد لعمرو ملاذا ال ننش: مثال

ــي  ــضاعة $ ٥٠٠٠ومنــك $ ٥٠٠٠من ــاملبلغ الب ــشرتي ب ون
   .فقاال اشرتكنا وأذنا يف الترصفونفتح املحل فوافقه عمرو 

 وهـذا ،رادهتام إب وجد عقد وارتباط بني زيد وعمرو نشأ هناف
فتـصري  يف البضاعة وهي املالبـس مشرتك حق يثبت بهالعقد 
لـك وإذا  لكل من زيد وعمر فإذا أراد زيـد البيـع فلـه ذملكا

 .أراد عمرو البيع فله ذلك
لزيـد الـذي أي أن احلـق وامللـك ) حق شائع ( ومعنى قولنا 

ئعا أي غري معـني فزيـد مـثال ال يملـك يكون شاإنام وعمرو 
املالبــس الرجاليــة وعمــر النــسائية أو زيــد يملــك املالبــس 
القطنية وعمرو الصوفية بل امللك غري معني وإنـام هـو شـائع 

، أي أننا لو فرضنا أن البضاعة هـي عبـارة عـن وخمتلط بينهام



 قطعة من املالبس املختلفة، فكل قطعـة منهـا مملوكـة ١٠٠٠
اليوجد متايز بني ملك زيـد وملـك عمـرو  معا، لزيد وعمرو

 .وهذا هو ما يسمى بامللك الشائع
 :نرجع إىل ألفاظ التعريف لنسلط الضوء عليها أكثر

حينام يقال عقد نفهـم أنـه يوجـد شخـصان أو أكثـر  ) عقد( 
 .اختارا بإرادهتام احلرة إنشاء أمر كبيع أو رشاء أو إجيار

 .أي ينشأ بواسطته ) يثبت به( 
 .هو امللك لليشء والترصف فيه بالبيع والرشاء) حق  (

 .أي خمتلط وغري معني ) شائع( 
 هو املعقود عليه الذي حصل بـه الـرشكة وامللـك )يف يشء( 

    .صارت مملوكة هلامالشائع كالبضاعة التي 
مها العاقدان أي الرشيكان وقـد يكونـان  ) لشخصني فأكثر( 

 .١٠٠٠ أو  ٤ أو ٣اثنان أو أكثر كـ 



َفاتضح أنه لكي حتصل رشكة ال بد مـن  ْ  ) شخـصني فـأكثر( ِ
 : بالقولَ العقدَأِْشنُثم ي )   املالني(يأيت كل منهام بامله ثم جيمعا 

 .) الصيغة( نا يف الترصف وهي ِنا وأذْكَاشرت
َفعلم أن أركان الرشكة مخسة هي ْ ِ: 

 . أكثر من اثننينعاقدان أي الرشيكان وقد يكونا ال-٢-١
 .الرشيك الثاينمال  أي مال الرشيك األول و املاالن-٤-٣
 . )اشرتكنا وأذنا يف الترصف(  الصيغة وهي -٥

  :تنبيهات
 أنه ال تصح الرشكة مـن  علم من ذكر املالني يف األركان:أوال

 .دون وجود مالني جيمعان وخيلطان
زيد وعمرو يعمالن محالني يف سوق اخلضار فقال زيـد  :مثال

عمل بيننا رشكة فنبدأ العمـل معـا منـذ الـصباح لعمرو مل ال ن
ويف هناية العمل نجمع ماحيصله كـل منـا ونقتـسمه بالـسوية 

 فهل تصح هذه الرشكة ؟عمرو فوافقه 



ال تصح وهي باطلة ألنه اليوجد مال حمـدد يـضعه : اجلواب
ثـم إن زيـدا  ، كل واحد منهام فهذه الرشكة يف العمل التصح

مرو ربـام يعمـل أكثـر مـن زيـد  وع،قد حيمل أكثر من عمرو
 .فيوجد تفاوت قد يؤدي إىل التنازع فال تصح

ِ ال خيتص بانشاء الـرشكات  علم مما ذكر أنه عقد الرشكة:نياثا َ
الكبرية كانشاء رشكة معامرية ذات مـوظفني مـسجلة بـدوائر 
احلكومة، بل هو عقـد حيـصل بـه اشـرتاك يف ملـك وأذن يف 

يـع أدوات الطعـام عـىل الترصف، فلو اشرتك زيـد وعمـر بب
 .رصيف الشارع فهذه رشكة رشعية

 
 
 
 
 
 



 " فصل يف رشوط األركان "
 

قلنا إن أركان الرشكة مخـسة وهلـذه األركـان رشوط نـذكرها 
 :فرشوط العاقدين أعني الرشيكني أو الرشكاء ثالثة هي

 .العقل والبلوغ واالختيار
 فال تصح الرشكة ال من جمنون وال من صـبي وال مـن مكـره

 .عىل الرشكة
اشرتك رجل بالغ مع صبي يف رشاء دراجة فهل تـصح : مثال

 الرشكة ؟
 .ال تصح ألن أحد العاقدين غري بالغ: اجلواب

 .ورشط الصيغة أن تدل عىل اإلذن يف الترصف
 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول

فيقـع ، إن الصيغة ال بد فيها من ترصيح بـاإلذن يف التـرصف
 الرشيك األول أذنت : لرشيكه بأن يقولاإلذن من كل واحد



ــرصف ــك يف الت ــك يف ،ل ــت ل ــاين أذن ــرشيك الث ــول ال  ويق
 .الترصف

واألحــسن هــو اجلمــع بــني قــول اشــرتكنا وأذنــت لــك يف 
 .الترصف
اتفق زيد وعمرو عـىل أن يـشرتيا أرضـا تكـون بيـنهام : مثال

ــد  ــع عمــرو $ ١٠٠٠٠يرتبحــان منهــا فوضــع زي ووض
قال زيد اشرتكنا وأذنـت لـك يف  ثم  املال،فجمعا$ ١٠٠٠٠
 فقــال عمــرو اشــرتكنا وأذنــت لــك يف التــرصف ،التــرصف

واشرتيا األرض، فهذا عقد رشكة صـحيحة يثبـت بـه ملـك 
األرض هلام ملكا شائعا وحيق لكل واحد منهام الترصف فيهـا 
بالبيع والـرشاء واإلجيـار بموجـب اإلذن الـذي أعطـاه كـل 

 .واحد لرشيكه
 فـام هـو ض ملكا مشاعار األيملك نصفبمعنى أن زيدا إنام 

 الذي يعطيه احلق ببيع األرض كلها والترصف فيها؟



اجلواب هو اإلذن الذي صدر من عمـرو لـه، وكـذا يقـال يف 
عمرو، إنه إنام يملك نصف األرض فقط ملكا مشاعا فام هـو 
الذي أعطاه احلق يف الترصف يف األرض كلها؟ واجلواب هو 

 .هاإلذن الذي صدر من زيد ل
فعلم أن اإلذن ال بد منه كي يتسلط كل مـن الـرشيكني عـىل 

 .الترصف يف اليشء املشرتك بينهام
  : أربعة هيورشوط املالني

 .يتفق املاالن يف اجلنس والصفةأن  -١
أي يكون مال الرشيك األول من نفس جنس مـال الـرشيك 
الثاين وصفاهتام واحدة بحيث إذا خلطا معا مل يتميز مال هـذا 

 .اعن هذ
 يورو ألن ١٠٠٠وعمرو بـ $ ١٠٠٠  بـ يصح أن يأيت زيدفال

 دينـار مـن ١٠٠كل عملة جـنس مـستقل، أو يـأيت زيـد بــ 
 درهــم مــن الفــضة الخــتالف ١٢٠٠الــذهب وعمــرو بـــ 

 .اجلنس



 مـن احلنطـة البيـضاء ا صـاع٢٠وال يـصح أن يـأيت زيـد بــ 
راء الخـتالف الـصفة مـ من احلنطـة احلا صاع٢٠وعمرو بـ 

 .وإن احتدا يف اجلنسوالنوع 
والقصد هو أننا نريد أن ال يتميز مال هذا عن مـال هـذا كـي 

 .تكون رشكة واختالط
 . قبل إنشاء عقد الرشكة أن خيلط املاالن-٢

أي جيب أن نجمع بني املالني املتحدين يف اجلنس والصفة فال 
 .ييزحينئذ متيبقى 
ــال ــع : مث ــشرتكا يف حمــل لبي ــىل أن ي ــرو ع ــد وعم ــق زي اتف
خلرضوات زيد يدفع النصف مـن املـال وعمـرو كـذلك ومل ا

جيمعا املالني معا ثم قاال اشرتكنا وأذنا يف الترصف فهل تصح 
 الرشكة ؟

ال تصح الرشكة بل جيب أن يؤخـذ مـال زيـد ولنفـرض أنـه 
وكذلك يؤخذ مال عمرو وهو بـنفس $ ١٠٠من فئة $ ٥٠٠

هنـا املقدار ونفـس الـصفة فـتخلط األوراق النقديـة معـا ، ف



حصل اختالط املالني ثم بعد ذلك يقول زيد اشرتكنا وأذنـت 
لــك يف التــرصف ويقــول عمــرو اشــرتكنا وأذنــت لــك يف 

 .الترصف
 :فال بد من أمرين 

 . أن خيلط املاالن وجيمعا معا-أ
 أن حيصل العقد أي الصيغة التي تنشأ الرشكة بعد خلـط -ب

 .املال ال قبله
 فعليهام أن يعيدا صيغة العقـد الرشكة ثم خلطا املالئا فإذا أنش

 .بعد ذلك كي تصح الرشكة
 لـرت مـن البنـزين املحـسن وعنـد ١٠٠٠كان عند زيد : مثال

 لــرت مــن البنــزين املحــسن وأرادا أن يــشرتكا ٢٠٠٠عمــرو 
 فكيف يفعالن أفيدونا أهيا املتفقهة؟

نأيت بخزان كبـري ونجمـع فيـه بنـزين كـل واحـد : واجلواب
ثـم يقـول كـل واحـد لـصاحبه فيحصل اخـتالط واجـتامع 



اشرتكنا وأذنت لك يف الترصف ويتوكالن عىل اهللا يف العمـل 
 .والربح واخلرسان عىل قدر نصيبهام

  .بيته أو يف خمزنهيف كة ومال كل رشيك يف جيبه أو  رشفال
 . وال رشكة بال اختالط فليفهم هذا،ألنه مل حيصل اختالط

 . يكون املاالن مثليني أن-٣
 : نقولولتوضيح ذلك

املقصود باملـال هـو الـيشء الـذي لـه قيمـة ماديـة، فالـدينار 
ـــدوالر مـــاال ـــم مـــال وكـــل نوال ـــال والقل  والبيـــت م

 س خمتـصالـياألشياءاململوكة ذات القيمة هي أموال، فاملـال 
: بالنقود والعمالت هذا أوال، وثانيا املال ينقـسم إىل قـسمني

َّمثيل، ومتقوم َ َْ ُ ّ ِ ِ. 
 .ِ تتساوى أفراده أي يكون له مثل وشبيهفاملال املثيل هو الذي

 .م هو الذي ختتلف أفراده يف القيمةَّواملال املتقو
ِاملكــيالت واملوزونــات كلهـا مثليــات فاحلنطــة مــثال : مثـال

تتساوى أفرادها فمكيـال مـن احلنطـة الـصفراء يتـساوى يف 



 من احلنطة الصفراء، والكيلو من التمر  آخر مكيالمعالقيمة 
الواحـدة كـاألخرى، بيـنام احليوانـات مـثال هـذه جتد متراته 

متقومة فالبقرة الواحدة ال جتد هلا مثيـل يف كـل يشء بـالطول 
والعرض واللون والعمر والوزن وكذا قل يف الدجاج والـوز 
والشياه وهكـذا، وكـذا األرايض مـثال هـذه أمـوال متقومـة 
ختتلف قطعة األرض هذه عن قطعة األرض تلك وإن احتـدا 

بناءا عىل املوقع  لكل منها قيمته اخلاصةيكون احة فقد يف املس
 .مثال

فاألشياء املتشاهبة التي ال ختتلف أفرادهـا يف القيمـة اختالفـا 
أفرادهـا يف ثليـة والتـي ختتلـف ِيؤثر يف السعر فهذه أمـوال م

ٌالسعر هذه قيمية َّ ِ ِ. 
كثري من األشياء يف الزمن السابق كانت قيميـة، واليـوم : تنبيه

 . مثليةصارت
فمثال الثوب إذا خاطه شخص سابقا فيصعب أن خييط مثلـه 
يف كل يشء حتى لو احتد نوع القامش والتصميم فقد جتد هـذا 



أتقن من ذاك أو هذا فيه عيب خفي مثال، وكذا قل يف صناعة 
الزجاج أو الصحون ونحوها فمن الصعب أن تكون األفـراد 

خــول اآللــة  ودمتــساوية، بيــنام اليــوم بــسبب دقــة الــصناعة
والكمبيوتر يمكن أن يـصنع يف قالـب واحـد اآلف األشـياء 

 .املتشاهبة متاما
 :عىل كل حال نرجع إىل املوضوع فنقول

 الـرشكة فيـه وإذا كـان متقومـا مل تإذا كان املال مثليا صح  
 .تصح الرشكة فيه لعدم إمكان اخللط بدون متييز

لرشكة فيها النقود من دنانري ودراهم ودوالرات تصح ا: مثال
ألهنا مثلية، ولكن عروض التجارة متقومة فال تصح الـرشكة 

 .فيها
 دجاجـات ٥ دجاجات وجاء آخر بـ ٥جاء شخص بـ : مثال

وأرادا أن يعمال رشكة بينهام والـربح واخلـرسان بيـنهام فهـل 
 تصح الرشكة هذه؟



ج متقوم فكيـف خيلـط ألن كـل ال تصح ألن الدجا: اجلواب
 .واحد يعرف دجاجاته ولو خلطا يف قفص واحد

شــخص عنــده بــضاعة عبــارة عــن حقائــب نــسائية : مثــال
وشخص آخر له عبـارة عـن حقائـب نـسائية أيـضا أرادا أن 

 يعمال رشكة بينهام فهل تصح الرشكة؟
ْال تصح ألهنا ليست مثليـة إذ يمكـن التمييـز بـني : اجلواب 

 .كل حقيبة قيمتها وشكلها اخلاصالبضاعتني فل
  .أن يكون الربح واخلرسان عىل قدر املالني -٤

 فال يصح أن يشرتط أحدمها أن يكون له ربح أكثر من مقدار 
ماله، أو أنه ال يتحمل اخلسارة، ويأخـذ الـربح فقـط، فهـذه 

 .الرشوط تفسد عقد الرشكة
 اشرتك زيد وعمرو يف معمل ينتج احلليب، فوضع زيد: مثال

ــربح $٤٠٠٠٠ووضــع  عمــرو $ ١٠٠٠٠ ــا يكــون ال ، فهن
 ، فلـو ٤ إىل ١واخلرسان عىل قدر مال كل واحـد، أي بنـسبة 

، وعمـرو $٢٠٠، فزيد له $ ٨٠٠ربح املعمل يف هناية الشهر 



وعمـرو $ ٢٠٠فزيـد يتحمـل $ ٨٠٠، ولو خرسا $٦٠٠له 
هذه هي الرشكة الرشعية فلـو اشـرتط زيـد مـثال أن $ ٦٠٠

دت الرشكة ألن نصيبه ال يسمح لـه بـذلك  يأخذ النصف فس
ولو اشرتط عمرو أنه يتحمل زيد نصف اخلسارة معه فسدت 

 .الرشكة أيضا
ومن هنا نفهم أننا ال نـشرتط يف الـرشكة التـساوي يف املـالني 

 .فكام رأينا أن زيدا وضع ماال أقل من عمرو
 وهي أنه قد يأيت أحد الرشيكني بنصف املال مثال وهنا مسألة

لس يف بيته ويأيت الرشيك اآلخـر بالنـصف اآلخـر وهـو وجي
اويان يف الـربح واخلـرسان مـع أهنـام تـسيدير العمل فكيف ي

 اختلفا يف العمل واملجهود؟
جيب أن يكون الربح واخلرسان عـىل قـدر نـصيب : واجلواب

 .كل واحد منهام ، ولكن حيسب لصاحب العمل أجرة عمله
ال وعمرا دفع النصف بمعنى لو فرضنا أن زيدا دفع نصف امل

ّاآلخر واشرتكا يف معمل احلليب ووظفـا بكـرا يـدير املعمـل 



فهنا ندفع الـ $ ٤٠٠فهنا نسأل كم يدفع له يف الشهر فإذا قيل 
 .كراتب وأجرة ألحد الرشيكني إذا كان هو املدير$ ٤٠٠
واشـرتكا يف $ ٤٠٠٠٠وعمـرو $ ١٠٠٠٠زيـد دفـع : مثال

ا املعمـل وكـان الـربح معمل حليب وزيد هو الذي يدير هذ
 فكم سيأخذ زيد وعمرو من مال؟$ ٨٠٠آخر الشهر 
هـذا راتبـه $ ٤٠٠زيد يأخـذ بحكـم كونـه أجـريا : اجلواب

الشهري ال عالقة له بالربح أو اخلرسان، ثم بعد ذلـك يـوزع 
وعمرو لـه $ ١٠٠باقي املبلغ عىل حسب مقدار املال فزيد له 

٣٠٠$. 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف انتهاء الرشكة "
 

 :الرشكة تنتهي بأحد ثالثة أسباب هي
 .ِسخ أحد الرشيكني الرشكة أن يف-١
زيد وعمرو رشيكان يف حمل لبيع اللحوم كل مـنهام لـه : مثال

فيه النصف، فأراد زيد أن يفسخ الرشكة ألي سبب كان فهل 
 له ذلك ؟
 نعم، حتى لو مل يوافق عمرو؟: اجلواب
 مقنع ؟سبب هنالك ، حتى لو مل يكن نعم : اجلواب

ألن عقـد الـرشكة عقـد جـائز أي لـيس بـالزم اجلواب نعم 
كلزوم البيع والرشاء، فمتى أراد أحد الرشيكني إهناء الـرشكة 
فله ذلك وحينئذ يتحاسبان فيأخذ كل واحـد نـصيبه يف املـال 

 .وتنتهي الرشكة
 . موت أحد الرشيكني-٢



زيد وعمر رشيكان يف رشكـة مقـاوالت كبـرية ثـم إن : مثال
أصابه مرض فامت فحينئذ تنفسخ الرشكة تلقائيا ويأخذ زيدا 

ورثة زيد نـصيبه، وإذا أرادوا أن ينـشئوا رشكـة جديـدة مـع 
 . عمرو فلهم ذلك

 . جنون أحد الرشيكني أو اإلغامء عليه-٣
 يالـرشكة، وكـذا إذا أغمـ  أحد الرشيكني انفسختَّنُفإذا ج

 .عىل أحد منهم  بسبب مرض أو حر ونحو ذلك
 وعمـرو رشيكـان يف معمـل نـسيج ، ثـم إن زيـدا زيد: مثال

أغمي عليه وغاب عقله بسبب بنج يف عملية جراحية فحينئذ 
تنفسخ الرشكة فإذا عاد له عقله فإن شاء أبقاها منفـسخة وإن 

 .شاء جدد عقد الرشكة
 
 
 
 



  " خالصة الباب "
 

 .فأكثرالثنني يف يشء عقد يثبت به حق شائع : الرشكة
 .ان وماالن وصيغةعاقد:وأركاهنا مخسة

 .ورشط العاقدين عقل وبلوغ واختيار
 .ورشط الصيغة لفظ يدل عىل اإلذن يف الترصف

  :ورشط املالني أربعة هي
 . أن يتفقا يف اجلنس والنوع-١
 .طا معا بحيث اليتميزانَلُ أن خي-٢
 . أن يكونا مثليني-٣
 . أن يكون الربح واخلرسان عىل قدر مال كل رشيك-٤

 . كة بالفسخ واملوت واجلنون واإلغامءوتنتهي الرش
 
 
 

  



  " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 الرشكة
 

   

              أركاهنا                                                      انتهائها
 امءغإ    جنون     موت      فسخ                                                             

 )               اختيار - بلوغ-عقل  ( عاقدان                       
 )        تساوي يف الربح واخلرسان- متاثل- احتاد-خلطة   (  ماالن                       
 )لفظ يدل عىل اإلذن يف الترصف ( صيغة                          

 
 
  
  

    
  



 "عىل النص َ أضواء "
 

 فصل(                                              
مـن الـدراهم * وللرشكة مخس رشائط، أن تكون عىل نـاض

 *.طا املالنيِ، وأن خيل*والدنانري، وأن يتفقا يف اجلنس والنوع
 
 
 

............................................................ 
اهم وعمالت خمتلفة، وهذا الرشط هو قول بعض العلامء أي نقد من دنانري ودر* 

 واملعتمد أنه ال يشرتط النقد بل جيوز يف كـل مـال مـثيل ،يف املذهب وهو ضعيف
أما عىل القول الذي ذكره املصنف فـال يـصح إال بـالنقود فـال كاحلنطة والثامر و

 لـيس يصح أن يأيت زيد بالشعري وعمرو بالشعري مثال وتصري رشكة ألن الـشعري
 .نقدا

فال يصح دينار بدراهم الختالف اجلنس، وال حنطة بيضاء بحمراء الختالف * 
 .النوع

نـشاء عقـد إفال تصح الرشكة بدون خلط املالني، وال بد أن يسبق خلط املالني * 
    . فاخللط أوال ثم الرشكة ثانياالرشكة



 *.وأن يأذن كل واحد منهام لصاحبه يف الترصف
، والرشكة عقـد *خلرسان عىل قدر املالنيوأن يكون الربح وا

ومتى * جائز من الطرفني ولكل واحد منهام فسخها متى شاء
 ).مات أحدمها بطلت

 
 
 
 

............................................................ 
أي إذا كانا يعمالن معا يف املال املشرتك بينهام فيشرتط إذن من كل واحد مـنهام * 

 الترصف بالبيع والرشاء، وقد ذكرنا أن األفضل أن يقول كل واحد منهام لآلخر يف
 . لصاحبه اشرتكنا وأذنت لك يف الترصف

فإذا كانا متساويني يف املال تساوى الربح واخلسارة، وإذا اختلفا يف املال يكـون * 
الربح واخلرسان عىل قدر نصيب كل واحد، وال يصح أن يشرتط أحدمها الزيادة 

 .فكل ذلك باطلبح أكثر من نصيبه أو أنه ال يتحمل اخلسارة من الر
 .ألي سبب كان* 
 .وكذا إذا جن أحدمها أو أغمي عليه* 



 " مسائل عملية "
 

اشرتك زيد وعمرو يف حمل لبيع احلنطة، وكان كـل مـنهام  -١
 صاعا من احلنطة احلمـراء وخلطاهـا معـا ثـم ٥٠قد جاء بـ 

 ة؟أنشئا الرشكة فهل هذه رشكة رشعي
 لـرتا ٣٠ لرتا من الكاز ، وجاء عمـرو بــ ٤٠جاء زيد بـ  -٢

 من النفط وأرادا أن يعمال رشكة هبام فهل تصح ومل؟
 اتفق تاجران عىل عقد رشكة استرياد وتصدير برأس مـال -٣

يبلغ مليون دوالر من كل واحد نصف املبلغ فقال كل واحـد 
ني معا لصاحبه اشرتكنا وأذنت لك يف الترصف قبل خلط املال

 فهل تصح الرشكة؟
............................................................ 

ْ نعم هي رشكة رشعية إذ أننا ال نشرتط يف املـالني أن يكـون عـىل نـاض مـن -١
  . الدراهم والدنانري بل كل مال مثيل يصح الرشكة فيه

 . ال تصح الرشكة، الختالف اجلنس-٢
ليهم اإلعادة فيخلطان املال ثـم يـأذن كـل واحـد مـنهام  ال تصح الرشكة وع-٣

  .لصاحبه يف الترصف



 اتفق زيد وعمرو عىل انشاء رشكـة بيـنهام بمحـل جتـاري -٦
لبيع األدوات الكهربائيـة فلـام جـاء كـل مـنهام بـرأس املـال 

 واحـد لآلخـر كـلوخلطاه معا قاال اشرتكنا ولكـن مل يـأذن 
 فهل تصح الرشكة ومل؟بالتجارة والبيع والرشاء يف املحل 

 اشرتك زيد وعمرو يف معمل لصنع املالبس ونصيب كـل -٥
واحد هو النـصف ولكـن زيـد اشـرتط أن لـه الثلثـني ألنـه 

 صاحل خربة فهل تصح الرشكة؟
 زيد وعمرو رشيكان يف مزرعة أسامك لكل منهام النصف -٦

وأراد زيد فسخ الـرشكة فهـل لـه ذلـك أو يتوقـف عـىل إذن 
 عمرو؟

 
............................................................ 

 . ال تصح الرشكة إلن وجود اإلذن رشط يف صحة الرشكة ال تصح بدونه-٦
 . ال تصح الرشكة ألنه اشرتط أكثر من نصيبه-٥
 له ذلك وال تتوقف عىل إذن عمرو ألن الرشكة عقد جائز مـن الطـرفني، أي -٦

 .طرف شاء الفسخ فله ذلك



مات أحـد الـرشيكني يف معـرض لبيـع الـسيارات فهـل  -٧
 تنفسخ الرشكة أو تستمر؟ 

 زيد وعمرو رشيكان يف حمل لبيـع األغذيـة ثـم إن عمـرا -٨
أغمي عليه ملا ذهب للحامم بسبب شـدة احلـر فـامذا عليـه أن 

 يفعل إذا أفاق؟
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .تنفسخ الرشكة -٧
  .اق ورغب باستمرارها فعليه جتديد العقد باإلغامء تنفسخ الرشكة فإذا أف-٨



  
  
  

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب الوكالة "
 

 يف ُهَلـَ ليفعَ النيابـةُقبلً أمرا يَآخرإىل  ٍشخص ُضتفوي :كالة َِالو
  .ِهحيات
 وائتنـي ِ يف الـسوقُهْعـِ قال زيد لعمرو خذ كتايب هذا فب:مثال
 .ِهبثمن

 .ّفهنا زيد فوض إىل عمرو أمرا وهو بيع كتابه
يقبـل النيابـة أي يمكـن أن البيع األمر وهو هذا  نالحظ أنو

 يف يقوم شخص آخر مقامك بالفعل، وكذلك نجد أنـه واقـع
 . فهذه هي الوكالةحال حياة زيد

 :ولنقف هنا عند قيدين وردا يف التعريف
يفهـم منـه أن رشط األمـر الـذي  ) أمرا يقبل النيابة ( :األول

مل يصلح فال تصح ضه لغريك أن يصلح رشعا للنيابة، فإن ّتفو
 .الوكالة



ْقال شخص إىل آخر أنا مريض وعيل أيام مل أصم: مثال ا من هّ
 رمضان، صمها عني بارك اهللا فيك، فهل تصح الوكالة؟

ال تصح، ألن الصيام أمر ال يقبل النيابة أي ال يقبل : اجلواب
أن يقيم الشخص غريه مقامـه ليفعلـه، وكـذا ال تفـويض يف 

بادات يطالب اإلنسان نفسه أن يقـوم صالة ألهنا عوضوء أو 
   .هبا

 .ض للغري جيب أن يصلح للنيابةَّوالقصد هو أن األمر املفو
أي أن الوكالة تكون يف احلياة  ) ليفعله يف حال حياته: ( الثاين

سيبيع الكتـاب يف حـال حيـاة يف املثال فعمرو ال بعد املامت، 
 ْعمـرو بـع فلو قـال زيـد ل،وهذا القيد إلخراج الوصية ،زيد

كتايب هذا وفرق ثمنه عىل املساكني بعـد مـويت، فهـذه وصـية 
 أمـرا ليفعلـه بعـد  زيدا فوض إىل عمـروألنوليست وكالة، 

 .الة وكت وليسةّ وصيذه فهحال حياته ال يف هموت
 يتـرصف بعـد ّأن الوكيل يتـرصف يف احليـاة، والـويصم فعل

 .املوت



لوكالـة األربعـة ّوبالتأمل يف التعريف الـسابق ننتـزع أركـان ا
 :وهي
ِّاملوكل -١ َ ِّوهو الشخص املفو: ُ َ   .ٌض وهو هنا زيدُ

َّ وهو الشخص املفوض إليه األمر وهو هنا عمرو:وكيل ال-٢ ّ ُ 
َّاملوكل فيه -٣ َ بيـع وهو األمر والفعـل املطلـوب وهـو هنـا :ُ

 .الكتاب
ِوهي اللفظ الذي طل: الصيغة -٤  وهو هنـا خـذ نيابةب به الُ

 .ه هذا فبعكتايب
 :ثم إنه هلذه األركان رشوط نبدأ ببياهنا

فهي العقـل والبلـوغ واالختيـار الوكيل ول ِّفأما رشوط املوك
غـري فال يصح أن يكون واحد منهام غري عاقل أو غري بالغ أو 

 .امكرهخمتار بأن يكون 
بعض الطعام مـن الـسوق ّوكل رجل صبيا ليشرتي له : مثال

 فهل يصح ذلك؟
 .الوكيل غري بالغال يصح ألن : اجلواب



 .أن يكون مما يقبل النيابة كام ذكرناف  فيهَّاملوكلرشط وأما 
 ؟ يقبل النيابةال  ما هو األمر الذي ُيسألَ سهناو

 : فنقولضابطني مفيدينوللجواب عىل ذلك نذكر 
العبادات ال تقبل النيابة فال يصح النيابـة يف وضـوء أو : أوال

ي مـن ذلـك تفريـق صالة أو صوم، هذا هو األصـل واسـتثن
 .الزكاة
شخص غني وجبت عليه الزكاة فجمع املال ودفعه إىل : مثال

 شخص آخر ليفرقه عىل املستحقني فهل جيوز؟
دفع الزكـاة وإن فـ ،نعم جيوز وهذا التوكيل صحيح: اجلواب

كان عبادة إال أن املقصود منها وصول املال بأي طريقة سـواء 
ينـا ليفرقهـا عـىل لـت شخـصا أمّأنت دفعتها مبـارشة أو وك

 .املستحقني
 .الشهادات ال جيوز التوكيل فيها :ثانيا
 شـهود فطلـبهم ٤م شخص زنى مع امرأة وشهد عليه: مثال

، فقال أحد الـشهود ناةالقايض للشهادة كي يقيم احلد عىل الز



فهـل مـع فالنـة إذهب يا زيد وأشهد بأنني رأيت فالنا يـزين 
 يصح هذا التوكيل؟

 .ك بل عليه أن يشهد بام رآه بنفسهال يصح ذل: اجلواب
 ُ وعـدم،ِّ فلفظ من املوكل يـشعر بالرضـاط الصيغةورشأما و

 .الرد من الوكيل
ِّ جيب أن يصدر لفظ من الشخص املوكل يدل عـىل هبمعنى أن

 .رغبته بأن يفعل له الوكيل هذا الفعل
وال نشرتطا لفظا معينا فيمكن أن يقول له وكلتك ببيـع داري 

)               ل– ك –و ( بـــدون أن يـــستعمل حـــروف  أو بـــع داري
 .فأي لفظ يدل عىل رضاه ورغبته بالفعل يكفي

ّهذا بالنسبة للموكل، وأما بالنسبة للوكيـل فـال نـشرتط منـه 
 .لفظا بل لو سكت صحت الوكالة

بيـع أمالكـي فقـال لتك يف ّقال زيد لعمرو املحامي وك: مثال
الك صـحت الوكالـة يف  وباع األمـَ، أو سكتُاملحامي قبلت

 .احلالتني



فاملهم من جانب الوكيل هو عدم الرد، فلـو قـال املحـامي يف 
 .املثال ال أقبل مل تصح الوكالة حينئذ

ِّفتلخص أنه جيب يف الصيغة اإلجياب من املوكل، وال يشرتط 
القبول اللفظي من الوكيل، ولكن يشرتط عدم الـرد للوكالـة 

 .والرفض هلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " م الوكالةأحكا "
 

 :للوكالة أحكام نذكرها وهي
كل ما جاز لإلنسان أن يتـرصف فيـه بنفـسه جـاز لـه أن  -١

 .ل فيه غريهِّيوك
البيع والرشاء واإلجيار جيوز لإلنسان أن يبارشها بنفسه : مثال

ِّفحينئذ جيوز له أن يوكل فيها غريه فيجوز أن يطلب من زيـد 
 .أو عمرو أن يبيع له أو يشرتي أو يؤجر

البيع والرشاء واإلجيار من املجنون والصبي ال جيوز هلام : مثال
فحينئـذ  ، حمجور عليهامام ألهنأن يبارشا هذه األفعال بأنفسهام

 .ِّال يصح أن يوكلوا غريهم
كل ما جاز لإلنسان أن يتـرصف فيـه بنفـسه جـاز لـه أن  -٢

  .ل فيه عن غريهَّيتوك
نسان أن يبارشها بنفسه البيع والرشاء واإلجيار جيوز لإل: مثال

 .فحينئذ جيوز أن يصري وكيال فيها عن زيد أو عمرو



هلام  البيع والرشاء واإلجيار من املجنون والصبي ال جيوز: مثال
 بأنفسهام ألهنام حمجور عليهام، فحينئـذ أن يبارشا هذه األفعال

   .ال جيوز هلام أن يكونا وكيلني عن غريهم
ِّفني فلكل من املوكل والوكيـل الوكالة عقد جائز من الطر -٣

 . متى شاءافسخها
لتك يف بيع ما يف رشكتـي مـن مـواد ّقال زيد لعمرو وك: مثال

كهربائية ثم بعد أيام قال زيد لعمرو عزلتـك فتبطـل الوكالـة 
وتنفسخ ، أو يقول عمرو لزيد عزلـت نفـيس فحينئـذ تبطـل 

 .الوكالة وتنفسخ
ِّالوكالة ال مـن املوكـل فعلم أنه ال يوجد إلزام يف االستمرار ب

 . ألهنا عقد جائز أي غري الزموال من ا لوكيل
تنفسخ الوكالة بموت أو جنـون أو إغـامء أي واحـد مـن  -٤

 .ِّموكل أو كيل
ّوكل زيد عمرا يف بيـع مزرعتـه،ثم إن: مثال  زيـدا قـد مـات ّ

 .، وكذا لومات عمرو تلقائيافتنفسخ الوكالة



اب وبعد ساعة أغمـي عـىل َّوكل زيد عمرا يف رشاء كت: مثال
 زيد فهل يذهب عمرو ويشرتي الكتاب لزيد؟

  بعـد ذلـكاال ألنه قد انعزل بمجرد إغامئه فإن رغب: اجلواب
 .د وإال فتبقى منفسخة الغيةّا فتجديدهبتجد
 .الوكيل أمني فيام يقبضه ويرصفه فاليضمن إالبالتفريط -٥

يرصف أن الوكيل بمقتىض الوكالة سيقبض أمواال وسبمعنى 
مـن فـإذا ادعـى شـيئا وقد تتلف عنده بعض األموال أمواال 

 .ِّدق ألنه مؤمتن، فال يضمن إال بالتعدي والتفريطُصذلك 
ّوكل زيد عمرا يف إدارة مزرعة له ذات زروع ومـوايش : مثال

فكان يبيع من الناتج ويقبض األثامن ويـرصف منهـا يف رشاء 
قـال لـه قبـضت ف ُلِّ أي املوكُالعلف واألسمدة فجاءه املالك

ّورصفت كذا فهنا يصدق يف قوله ألنه مؤمتن وال يضمن  كذا
 .ِّشيئا من املرصوفات ألنه غري مفرط



ّوكل زيـد عمـرا يف بيـع سـيارته فلـام أخـذها ليبيعهـا : مثال
 عصابة من اللصوص ورسقـت الـسيارة منـه فهـل حارصته

 ِّيضمن السيارة وخيرس قيمتها للموكل؟
متن، والقاعدة تقول املؤمتن عىل الـيشء ال ال ألنه مؤ: اجلواب

يضمنه إال بالتفريط والتعدي، وهنا هـذا األمـر خـارج عـن 
 .إرادته
ّوكل زيد عمرا يف رشاء بعـض الطعـام فاشـرتاه وكـان : مثال

ّاملفروض أن يضعه يف الرباد ولكنه تركه مكشوفا ففسد فهـل 
 ّللموكل أو ال ؟يضمن 
ه ُ يلزمـٍطِّرَفـُألمانة، وكل مّيضمن ألنه قد فرط يف ا: اجلواب

 .الضامن واخلسارة
ِّال جيــوز أن يبيــع أو يــشرتي الوكيــل ملوكلــه إال بــثالث  -٦

 :رشائط هي
ْ أن يكون بثمن املثل-أ ِ . 

ً أن يكون الثمن نقدا-ب ْ. 



 .ْ أن يكون بنقد البلد-جـ
 :ولرشح هذا الكالم نقول

ًإذا وكل زيد عمرا يف بيع حاجة أو رشاء حاجة، ف ٌ هنالك أمور ّ
 :جيب أن يراعيها الوكيل أثناء البيع والرشاء وهي

 أن يكون بثمن املثل أي يكـون املبلـغ املـدفوع يف الـسلعة -أ
املشرتاة هو ثمن مثيالهتـا يف الـسوق، فاليـصح أن يوكلـه يف 

فيشرتهيا لـه بــ $ ١٠٠٠رشاء دراجة قيمة مثيالهتا يف السوق 
ّأي يكون قد سبب اخلسارة ملوك$ ١٢٠٠  .لهّ

$ ١٠٠٠ّوكذا لو وكله يف بيع دراجة قيمة مثيالهتا يف الـسوق 
ّأي يكون قد سبب اخلسارة ملوكله أيضا$ ٨٠٠فباعها له بـ  ّ. 

بنفس هذا الـسعر أو $ ١٠٠٠أما لو اشرتى له دراجة قيمتها 
أقل فهـذا هـو املطلـوب، أو بـاع لـه الدراجـة التـي قيمتهـا 

 .   فهذا هو املطلوببنفس السعر أو أكثر$ ١٠٠٠
 
 



 .ّ أن يكون الثمن نقدا أي حاال-ب
مؤجلة $ ١٠٠٠٠٠بـ  ّوكل زيد عمرا يف بيع داره فباعه: مثال

ليومني فال يصح البيع ألنه جيب أن يبيع ويقبض الثمن فـورا 
 . ِّفال يسلم املبيع قبل قبض الثمن

 . أن يكون الثمن من نقد البلد-جـ 
داولة يف البلد الذي باع به الـسلعة بمعنى إن كانت العملة املت

هي عملة معينة بني الناس، مل جيز للوكيل أن يبيـع بغـري هـذه 
 .العملة
زيد عنده سيارة حديثـة نـوع كـامري وهـو يـسكن يف : مثال

اإلمارات فرجع إىل العراق، وطلب من عمـرو املقـيم يف ديب 
 فهل يصح البيع؟$ ١٣٠٠٠أن يبيع له سيارته فباعها بـ 

اليصح ألن العملـة املتداولـة هنـاك هـي الـدرهم : اجلواب
اإلمارايت فال جيوز له أن يبيع بغـريه، ألنـه ممكـن أن يتعـرض 

 .الدوالر للهبوط فيخرس



ّفعلم أنه جيب أن يبيع الوكيل ملوكله باألحسن وهو ثمن املثل 
نقدا بنقد البلد ، أما اإلنسان غري الوكيل فهو يبيـع لنفـسه بـام 

سارة بثمن حال أو غري حال بنقد البلـد أو يشاء من ربح أو خ
 .بغري نقد البلد ألن املال ماله

ِّولكن يستثنى فيام لو أذن املوكل للوكيل بأن قال لـه بـع ولـو 
بدون ثمن املثل أو ولو مؤجال أو ولو بغري نقد البلـد فحينئـذ 
يكــون البيــع صــحيحا وال يشء عــىل الوكيــل ألنــه تــرصف 

 . بمقتىض اإلذن
ِّ أن يبيع الوكيل من مال موكله لنفسهال جيوز -٧ ُ َ.  

قال زيد لعمرو وكلتك يف بيع سـياريت هـذه، فأخـذها : مثال
الوكيل ليبيعها، ثم بدا له أن يشرتهيا لنفسه فيكون هـو البـائع 

أي يكون هو الذي يقول بعت وهو الذي يقول وهو املشرتي 
 فأخذ املال وأعطـاه لزيـد فهـل يـصح يف نفس الوقتقبلت 
 لبيع؟ذلك ا



اإلنـسان مـع نفـسه ثم إن  ،ال يصح وهذا بيع باطل: اجلواب
 . أي نخشى أن يبيعها بأقل من ثمنها ملصلحة نفسهةهتمل حم

ِّولكن إذا رغب برشائها رجع عـىل موكلـه وقـال لـه عزلـت 
نفيس عن الوكالة، وأريد أن أشرتي هذه السيارة منـك، فـإذا 

 .وافق املالك صح البيع
ِ يقْأن ُيصحال -٨ ِ عىل موكلهُ الوكيلَّرُ   .ٍةَصومُخ يف ِّ

 مدين ااإلقرار هو إخبار الشخص بحق عليه، مثل أن يقول أن
ِّلزيد بكذا، فهنا هل جيوز أن يقر الوكيل بأن عىل موكلـه حقـا  َّ ِ ُ

 ما يف قضية معينة؟
 .ال جيوز ذلك وال يصح: اجلواب

 جرت خصومة بني زيد وعمرو، فزيـد يـدعي أنـه قـد :مثال
دينا، وعمرو يقول ال أذكر هـذا الـذي $ ١٠٠٠مرا أعطى ع

ع األمر إىل القايض ِفُ فرتقول وال بينة لك فال يشء لك عندي
ِفاستدعي عمرو فقال نعم تذكرت الدين ْ  فأرسـل بكـرا  اآلنُ



ّوكيال عنه وقال له وكلتك لتقر بأن عيل  َّ ِ لزيد، فهـل $ ١٠٠٠ُ
 يصح ذلك ؟

َّ فيقر باحلقال يصح وعليه أن يذهب بنفسه: اجلواب ِ ُ. 
ه اليـصح التوكيـل يف اإلقـرار مـثلام ال يـصح يف فتلخص أن
 .الشهادات

  
           
 
 

          
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

ًآخر أمرا ي إىل ٍشخص ُضتفوي: الوكالة  يف ُهَلـَ ليفعَ النيابـةُقبلَ
 .ِهحيات

َّموكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة: وأركاهنا أربعة ِّ. 
 .ولني عقل وبلوغ واختيارفرشط األ

 .ّورشط املوكل فيه قبوله للنيابة
 .  ِّورشط الصيغة اإلجياب من املوكل،وعدم الرد من الوكيل

 :وأحكام الوكالة ثامنية
 كل ما جاز لإلنسان أن يتـرصف فيـه بنفـسه جـاز لـه أن -١

 .ِّيوكل فيه غريه
 كل ما جاز لإلنسان أن يتـرصف فيـه بنفـسه جـاز لـه أن -٢

 .ل فيه عن غريهَّيتوك
ِّ الوكالة عقد جائز من الطرفني فلكل من املوكل والوكيـل -٣

 .فسخها متى شاءا



 تنفسخ الوكالة بموت أو جنـون أو إغـامء أي واحـد مـن -٤
 .ِّموكل أو كيل

 . الوكيل أمني فيام يقبضه ويرصفه فاليضمن إالبالتفريط-٥
ثالث ِّ ال جيــوز أن يبيــع أو يــشرتي الوكيــل ملوكلــه إال بــ-٦

 :رشائط هي
ْ أن يكون بثمن املثل-أ ِ . 

ً أن يكون الثمن نقدا-ب ْ. 
 .ْ أن يكون بنقد البلد-جـ
ِّ ال جيوز أن يبيع الوكيل من مال موكله لنفسه-٧ ُ َ. 
   .ُ اليصح التوكيل يف اإلقرار-٨
 
 
 
 
 



 " املخططات التوضيحية "
  " املخطط الرئييس "

 
 الوكالة

 

                                                                 أحكامها          أركاهنا  
                      ) اختيار - بلوغ-عقل  ( ّ وموكلوكيل                 

 )قبوله للنيابة ( ّ                موكل فيه 
 )ّإجياب من املوكل وعدم رد من الوكيل(                  صيغة 

 
 .أو يتوكل عن غريهِّز له أن يوكل فيه وجي يف يشء بنفسه يترصفمن                 

 .الوكالة عقد جائز من الطرفني                    
 . أحد من الطرفنيتنفسخ الوكالة بموت أو جنون أو إغامء                    
 .الوكيل أمني فاليضمن إالبالتفريط                    
ْ جيوز أن يبيع أو يشرتي ملوكله إال بثمن املثل حاال بنقد البلد ال                    ّ ْ ِ ِّ. 

ِّال جيوز أن يبيع الوكيل من مال موكله لنفسه                      ُ َ. 
 .ُاليصح التوكيل يف اإلقرار                     

 



 " أضواء عىل النص "
 

ّ فيه بنفسه جاز لـه أن يوكـل وكل ما جاز لإلنسان الترصف( 
والوكالة عقد جائز ولكل من الطرفني فـسخها .ّفيه أو يتوكل

 .* وتنفسخ بموت أحدمها .متى شاء
والوكيــل أمــني فــيام يقبــضه وفــيام يــرصفه، وال يــضمن إال 

 .بالتفريط
أن يبيـع بـثمن : وال جيوز أن يبيع ويشرتي إال بثالثة رشائـط

ْاملثل، وأن يكون نقدا ْ  .  د البلد، بنق*ِ
ِّوال يقر عىل موكله إال بإذنه نفسه،*وال جيوز أن يبيع من ُّ ِ ُ*. 

............................................................ 
 .وكذا اجلنون واإلغامء* 
 .ّأي حاال بحيث يستلم الثمن مبارشة* 
 .من بمعنى الالم أي لنفسه* 
لوكيل أن يقر عليه بحق مايل فهذا يصح لكل ِّملوقوله إال بإذنه معناه أنه لو أذن ا* 

  ّألنه وقع بإذنه، فإن أقر الوكيل عىل موكله باحلق من غري إذن املوكـل فـال يـصح
   . بإذن أو بدون إذنوهذا رأي املصنف وهو ضعيف واملعتمد أنه ال يصح مطلقا



 " مسائل عملية "
 

 زيد يف العـراق وزوجتـه يف األردن فطلـب مـن صـديقه -١
َعمرو املقيم يف عامن أن يذهب ويطلق زوجته فذهب عمـرو  ِّ ّ

 وقال هلا أنت طالق فهل تصح الوكالة هنا وتطلق املرأة؟
ّ وكل زيد عمرا يف رشاء بيت فـذهب عمـرو واتفـق مـع -٢

  الناس ولكن قبل الرشاء عزله زيد عن الوكالة فهل له ذلك؟
زيـدا قـد ّوكل زيد عمرا يف إدارة مصنع له للنسيج ثم إن  -٣

ّجن فامذا يكون حال عمرو؟ ُ 
 
 

............................................................ 
بنفسه فيجوز   أن يبارشهزيد نعم تصح الوكالة وتطلق املرأة ألن الطالق جيوز ل-١

 .غريهفيه ِّحينئذ أن يوكل 
  . نعم له ذلك ألن الوكالة عقد جائز من الطرفني-٢
زوال عن الوكالة ويصري املال بيد أولياء املجنون هم الذين يترصفون  يكون مع-٣

 .له إىل أن يعقل



ّ وكل زيد عمـرا يف رشاء مزرعـة لـه فاشـرتاها وقبـل أن -٤
يــسلمها لــه ســقط يف أثنــاء احلــرب صــاروخ عــىل املزرعــة 

 فاحرتقت كلها فهل يضمن عمرو الثمن لزيد؟
مثيالهتا يف الـسوق ّ وكل زيد عمرا يف رشاء سيارة له قيمة -٥

 فهل يصح البيع؟$ ١١٠٠٠فاشرتاها له بـ $ ١٠٠٠٠
 عمرو لنفـسه فهـل باعه مطعم له فّ وكل زيد عمرا يف بيع-٦

 يصح ذلك؟
جرت خصومة بني زيد وعمرو عىل ملكية سـيارة فرفـع  -٧

األمر إىل القايض فاستدعى الطرفني، فأرسل زيد بكرا وقـال 
ّله وكلتك لتقر بأن السيارة مل   كا لعمرو فهل يصح ذلك؟ّ

............................................................ 
ْ ال يضمن ألنه مؤمتن مل يفرط إذ أن األمر خارج عن إراداته-٤ ِّ. 
ُ ال يصح البيع وهو بيع فاسد ألنه قد اشرتى ملوكله بأكثر من ثمن املثل فري-٥ جع ّ

 .السيارة ويأخذ املال
 .ّ ال يصح أن يبيع الوكيل مال موكله لنفسهك ألنه ال يصح ذل-٦
ّ ال يصح ذلك ألنه ال يصح للوكيل أن يقر عىل موكله ولو بإذنه-٧ َّ ِ ُ . 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب اإلقرار "
 

 .ّإخبار الشخص بحق عليه: اإلقرار 
 .$١٠٠َّأن يقول زيد لعمرو عيل : مثاله

 .$١٠٠حقا لعمرو هو بأن عليه خرب فهنا زيد اعرتف وأ
 :وأركان اإلقرار أربعة هي

ُّاملقر -١ ِ  .ِوهو املعرتف باحلق وهو هنا زيد: ُ
ُّ املقر له-٢ َ  . هنا عمرووهو صاحب احلق وهو: ُ
ُّ املقر به-٣ َ  .$١٠٠وهو احلق وهو هنا : ُ
 وهـيبـاحلق  اللفظ الذي يدل عىل اإللتـزام وهي:  صيغة-٤

 .$١٠٠ّهنا لعمرو عيل 
جاء زيد إىل القايض وقال له إنني قد رشبت اخلمر : مثال آخر

فهنا زيد قد أقر وأعرتف برشبه للخمر فيقـيم عليـه القـايض 
 .احلد



ُفعلم أن احلق امل َّقر به نوعانّ حق للعباد كحق عمـرو بــ الــ : َ
 .، وحق هللا مثل حد رشب اخلمر$١٠٠

ّقر واملقر له ُللمو َ  : فنقول نبدأ ببياهناٌرشوطِ
 : فأربعة هيِأما رشوط املقر

 .ّالعقل فلو أقر جمنون بأن عليه حقا ألحد مل يقبل قوله -١
   .لهَّ البلوغ فلو أقر صبي بأن عليه حقا ألحد مل يقبل قو-٢
 عـىل أن  بالـرضبفلو أخذ زيد عمرا وأكرهـه:  االختيار-٣

 ومل يسددها مل يقبل قولـه$ ١٠٠٠يعرتف بأنه قد استدان منه 
 .ألنه مكره

 .ماالُّإذا كان املقر به : الرشد -٤
بمعنى أننا نشرتط يف اإلقرار بامل رشطا آخر وهو الرشـد أي 

لـسفيه يف عدم احلجر عليه بسبب السفه، وقد بينـا مـن هـو ا
 .باب احلجر فلرياجع

لعمـرو $ ١٠٠ّرجل سفيه حمجور عليه أقر بـأن عليـه : مثال
 فهل يقبل قوله؟



والعـربة $ ١٠٠اليقبـل قولـه وال يؤخـذ منـه الــ : اجلواب
 .بكالمه ألنه حمجور عليه

 ّرجل سفيه أقر بأنه قد رسق فامذا يفعل له؟: مثال
فيؤخـذ وتقطـع وليس مـاال بام أن احلق هنا حق هللا : اجلواب

 .يده
 النعترب إقراره فيام يتعلق باملـال  لسفههفعلم أن املحجور عليه

    .إذا أقر بام يوجب العقوبةويعترب فيام 
َقر له فأن ال يكذب اُوأما رشط امل ُِّ ََ  .ّفيام أقر بهِقر ملِّ

لـيس يل بـل ، فقال عمرو $١٠٠٠قال زيد لعمرو عيل : مثال
$ ١٠٠٠فهنـا ال نأخـذ الــ ،  وال صحة ملا تقـولعليك يشء

ّن املقـر لـه نفـى  زيـد، أليبقـى املـال بيـدونعطيها لعمرو بل  َ
 .بهّاإلقرار وكذ

 
 
 



 " فصل يف أحكام اإلقرار "
 

 :لإلقرار أحكام هي
حق اهللا يصح الرجوع فيه عن اإلقرار به، وحـق اآلدمـي  -١

    .   عن اإلقرار به فيهال يصح الرجوع
وا ليقيموا عليه احلـد فقـال ّ حترضّأقر شخص بالزنا ثم: مثال

ُرجعت عن هذا اإلقـرار، أو يقـول كـذبت فـيام أقـررت بـه 
 .هعنفحينئذ اليقام عليه احلد ألنه حق هللا فيمكن الرجوع 

فلام قيـل لـه ادفـع $ ٥٠٠ّأقر شخص بأن عليه لعمرو : مثال
ُاملال، قال كذبت فيام أقررت  به فهنا اليقبل منه ويلزم بالـدفع ُ

 .آلدميألنه حق 
ِجمهول رجع إليه يف بيانهحق بلشخص ّإذا أقر شخص  -٢ ُ.  
ٌقال زيد لعمرو عيل يشء، فهنا نرجع عليه ونـسأله مـا : مثال  ّ

هو احلق الذي عليك لعمرو فلو قال أي يشء لـه قيمـة قبلنـا 
 .كالمه كأن يقول هو درهم أو قلم أو أبرة خيط



ــصح االســتثناء يف اإلقــرار إذا وصــل املقــر -٣ ُّي َ االســتثناء ِ
  .باملستثنى منه

، فهل هذه الصيغة $١٠إال $ ١٠٠ّقال زيد لعمرو عيل : مثال
 من اإلقرار تعترب صحيحة؟

 .٩٠=١٠-١٠٠ألن $ ٩٠نعم وعىل زيد : اجلواب
هذه املـستثنى منـه  ) ١٠٠(هذه هي أداة االستثناء، و) إال (فـ
 .هذه هي املستثنى) ١٠(و

سـتثناء يف اإلقـرار هـو الكـالم أن رشط االهـذا ونفهم مـن 
ــن  ــتكلم بكــالم خــارج ع ــسكت أو ي ــصال أي أن ال ي االت

 .املوضوع فإن استثنى بعد ذلك مل يقبل
املفروض $ ١٠إال $ ١٠٠ّبمعنى حينام يقول زيد لعمرو عيل 

$ ١٠٠ ّأن يكون الكالم متصال واحدا ال أن يقول لعمرو عيل
ل هـذا مرفـوض وال يقبـ$ ١٠ثم بعد ربع سـاعة يقـول إال 

ثـم $ ١٠٠ّكاملة، وكذا إذا قال لعمرو عيل $ ١٠٠وتلزمه الـ 



عن األوضاع السياسية يف البلـد ثـم قـال إال مثال أخذ يتكلم 
  .كاملة$ ١٠٠فهذا ال يصح وتلزمه الـ $ ١٠

والقصد أننا نشرتط يف االستثناء يف اإلقرار أن يكـون الكـالم 
 .متصال يف عرف الناس بحيث يعد كالما واحدا

 .اإلقرار يف حال الصحة ومرض املوت سواء -٤
بمعنى أننا ذكرنا يف بـاب املحجـور عليـه أن املـريض مرضـا 
خيشى منه املوت لو تصدق بامله كله فإنه يـشمله احلجـر عـىل 
ّتفصيل ذكرناه هناك، فهنا هل إذا أقر شخص وهو عىل فراش 

  ؟هل يصح هذا اإلقرارفاملوت بحق عليه لفالن من الناس 
ّ يصح ونلزمه بـام أقـر بـه وال أثـر يف بـاب اإلقـرار :اجلواب

 .للصحة واملرض يف احلكم
 وهـو يف - نـسأل اهللا العافيـة-زيد مصاب بالـرسطان : مثال

ّأيامه األخرية قال لزيد عـيل مليـون دوالر فهـل يـصح هـذا 
 ويـصري دينـا نعم ويلزمه دفع املبلغ كامال: اجلواب  اإلقرار؟

 .هّيف الرتكة إن مات ومل يوف



 " خالصة الباب "
 

 .ّإخبار الشخص بحق عليه: اإلقرار
ّمقر ومقر له ومقر به وصيغة: وأركانه أربعة ّ ِ. 

 عقل وبلوغ واختيار عامة ورشد يف املال :ِ فرشوط املقر أربعة
 .خاصة

ِورشط املقر له عدم تكذيبه املقر ّ. 
 :وأحكام اإلقرار أربعة هي

 به، وحـق اآلدمـي  حق اهللا يصح الرجوع فيه عن اإلقرار-١
 .  عن اإلقرار به فيهال يصح الرجوع

ِ إذا أقر شخص لشخص بحق جمهول رجع إليه يف بيانه-٢  ُ ّ. 
ــصح االســتثناء يف اإلقــرار إذا وصــل املقــر االســتثناء -٣ َ ي ُّ ِ

 .باملستثنى منه
 .    سواءواملرض اإلقرار يف حال الصحة -٤
 

  



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 اإلقرار

 
 أركانه                                                                          أحكامه     

 )ّ رشد إذا أقر بامل -اختيار- بلوغ-عقل( ِ  مقر                 
ّ                   مقر له   )عدم التكذيب ( َ
 ّ                  مقر به

  صيغة                 
 

   .فيهحق اهللا يصح الرجوع فيه ، وحق اآلدمي ال يصح الرجوع                 
ِإذا أقر شخص لشخص بحق جمهول رجع إليه يف بيانه                 ُ ّ. 
َيصح االستثناء يف اإلقرار إذا وصل املقر االستثناء باملستثنى منه                 ُّ ِ.   

 . سواءواملرضاإلقرار يف حال الصحة                     
   
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                            
ُّواملقر به رضبان ، وحـق اآلدمـي، فحـق اهللا * حق اهللا تعاىل: َ

تعاىل يصح الرجوع فيه عن اإلقرار به، وحق اآلدمي ال يصح 
 *.الرجوع فيه عن اإلقرار به

البلــوغ، والعقــل   :  صــحة اإلقــرار إىل ثالثــة رشائــطوتفتقــر
 *. رابع، وهو الرشدٌعترب فيه رشطُواالختيار، وإن كان بامل ا

 .ّوإذا أقر بمجهول رجع إليه يف بيانه
 .به* ويصح االستثناء يف اإلقرار إذا وصله

 ).وهو يف حال الصحة واملرض سواء 
............................................................ 

 .كحد الزنا واخلمر والرسقة* 
ألن اهللا سبحانه يتسامح مع خلقه ويعفو عنهم ويسرت عليهم والبـرش يريـدون * 

 .حقوقهم كاملة
 . ّ أي بحيث ال يكون حمجورا عليه لسفهه، فإن أقر بغري مال كرشب مخر أخذ به*

 .ِأي إذا وصل املقر االستثناء باملستثنى منه* 



 "عملية  مسائل "
 

ّأقر شخص أمام القايض بـرشب اخلمـر ثـم أنكـر ذلـك  -١
 ورجع عن إقراره فهل يقام عليه احلد؟

أقر شخص حمجور عليه لسفهه بأنه قد استدان من عمرو  -٢
   فهل يقبل إقراره؟$ ١٠٠٠

ّ قال زيد لعمرو عيل حق فلام استفرس منـه قـال هـو دفـرت -٣
 صغري فهل يقبل منه؟

$ ٤٠ فرتة ثم قال إال ثم سكت$ ٨٠ّعيل  قال زيد لعمرو -٤
 فكم يلزمه؟

    ّ أقر زيد وهو عىل فراش املوت بدين لعمرو فهل يصح؟-٥
............................................................ 

  . حق من حقوق اهللا فيقبل منه  ال يقام عليه احلد ألنه رجع عن اإلقرار يف-١
 .ه غري رشيد ال يقبل إقراره ألن-٢
  .     نعم يقبل منه ألنه فرس احلق بيشء له قيمة ولو صغرية-٣
 .كاملة لعدم اتصال االستثناء باملستثنى منه$ ٨٠ تلزمه الـ -٤
 . نعم يصح ألن اإلقرار يقبل يف حال الصحة واملرض-٥



  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب اإلعارة "
 

 . حيل االنتفاع به مع بقاء عينهيشءإباحة االنتفاع ب: اإلعارة
عمرو يعمل يف بيته احتـاج إىل منـشار خـشب فـذهب : مثال

رجعه له فقال ُ ليقطع به ثم يمنشارالزيد وطلب منه أن يعطيه 
 .ُبلت قٌ فقال عمروَزيد أعرتك املنشار

نـشار االنتفاع بيشء حيل االنتفاع وهو امللعمرو فهنا زيد أباح 
 .وهو لن يستهلك وتزول عينه بل سيقطع به ويبقى لريجعه

 :واآلن لنقف عند ألفاظ التعريف لنوضحها
 بـل نبـيح االنتفـاع بـه َ اليشءُكِّلَمُأي أننا ال ن) إباحة ( قولنا 

 القطـع ولكـن ال فقط، فعمرو يباح لـه االنتفـاع باملنـشار يف
 .يملك أن يعري املنشار لبكر ألن زيدا مل يأذن بذلك

هنالك عني وهنالك منفعة جيب أن نعلم أنه  )  االنتفاع(قولنا 
سيارة  يف القطـع منفعـة، والـهفاملنشار نفسه عـني، واسـتعامل

 منفعة، والكتاب عـني واسـتعامله يف سري يف الاعني، واستعامهل



 بـل  نفـسهاالهنب فيها العنياإلعارة وهكذا، ف القراءة منفعة
نبيح استعامهلا واالنتفاع هبا، فزيد مل هيب املنشار لعمـرو، بـل 

، فعلـم أن موضـوع  ثـم يرجعـه لـهأباح له االنتفاع به فقـط
 .اإلعارة هو منفعة العني 

هذا رشط اليشء املعار وهو أن يباح  )  حيل االنتفاع بهيشءب( 
إعارة آالت الطرب لالنتفـاع ال مثرشعا االنتفاع به فال جيوز 
 .بأصواهتا ألن ذلك حمرم

هذا رشط ثان للـيشء املعـار وهـو أن تبقـى  ) مع بقاء عينه( 
أما أن يستعري زيـد عينه وال تستهلك بل نستعمله ثم نرجعه، 

من عمرو قطعة صابون فهذا ال يـصح ألن الـصابون سـوف 
 ل باالسـتعاميذوب ويستهلك أي أن العني نفسها ستتالشـى

 من الطحـني شيئاونحن نريد أن تبقى العني، وكذا إذا استعار 
 .هلكت ألن العني ستسًليعجنه فهذه ال تصح إعارة

 
 



 :وبالتأمل يف التعريف ننتزع أركان اإلعارة وهي
ِ املعري-١  . لالستعامل وهو هنا زيديشءوهو الذي يعطي ال: ُ
ِ املستعري-٢ َ  . وهو هنا عمروليشء ايأخذوهو الذي : ُ
 . هنا املنشارووهاملستعار  ليشءوهو ا: رعاُ امل-٣
 وهـي هنـا حتصل به اإلعـارةوهي اللفظ الذي :  الصيغة-٤

َقول زيد لعمرو أعرتك ُ . 
  : فنقولوهلذه األركان رشوط نبدأ ببياهنا

وملـك العقـل والبـوغ واالختيـار : أربعـة فأما رشوط املعري
حاجة وكـذا  أيفال يصح أن يعري الصبي أو املجنون  ؛املنفعة

 ، ومـضت كثـريا معنـا هـذهال تصح إعارة مـن أكـره عليهـا
  .الرشوط

 :وأما ملك املنفعة فنقول فيه
يكون مالكـا هلـا بأحـد  أن  الذي يعري الناس األشياء جيبإن

 :نوعني



، مثـل أن يعـري زيـد ًا معـومنفعتهـا أن يكون مالكا لعينها -أ
 .لزيد االسيارة ملكتكون سيارته لعمرو، و

أن يكون مالكا ملنفعتها فقط دون عينهـا،وهو املـستأجر  -ب
 كهربائيـة فيعريهـا ًةبـ مثقٍ من حملٌ زيدستأجرلليشء مثل أن ي

لعمرو، فهذا جائز ألن زيد بعقـد اإلجـارة قـد ملـك منفعـة 
 .املثقبة فهو يستطيع أن يعطي هذه املنفعة لغريه

 العـني ُ فعلم أنه ال بد من ملك املنفعة سواء ملك معها املعـري
 .أو مل يملك

 تكون املنفعـة مباحـة للـشخص وليـست مملوكـة لـه        بقي أن
 ذا هـو حـالال يملك العني وال املنفعة، جمرد إباحـة وهـفهو 

       ذا ال يتـرصف فيهـا باإلعـارة للغـري بـدون إذنوهلـاملستعري 
 .أما لو وجد إذن فال بأس 

 أن تعطيه  منهاستأذنتااستعارت هند من ليىل مشطا و: مثال
 لفاطمة أيضا فهل تصح اإلعارة لفاطمة؟

 . نعم ألهنا حصلت بموجب اإلذن من املالك: اجلواب



 فأن يكون معينا فال يصح أن يقول زيـد وأما رشوط املستعري
 .لرجلني أمامه أعرت أحدكام هذا الثوب لعدم التعيني

 : فثالثةوأمارشوط املعار
 .ن يمكن االنتفاع بهأ -١
 .االنتفاع به  أن يباح -٢
 .تبقى عينه عند االنتفاع به أن -٣
 استعار زيد مـن عمـرو منـشارا مكـسورا وال يمكـن :مثال 

 إصالحه فهل يصح عقد اإلعارة ؟
 .اليصح ألن املعار ال يمكن أن ينتفع به: اجلواب 

 ليعزف به وقت امللل فهل مزمارااستعار زيد من عمرو : مثال
 تصح اإلعارة؟

 .ن املعار ال يباح االنتفاع بهال تصح أل: اجلواب
استعار زيد مـن عمـرو شـمعة ليستـيضء هبـا بعـد أن : مثال

 انقطعت الكهرباء فهل تصح اإلعارة؟



ال تصح ألن املعار ال يبقى بـل يـنقص شـيئا فـشيئا : اجلواب
 .ويستهلك

فهي لفـظ مـن أحـد العاقـدين مـع لفـظ وأما رشط الصيغة 
 .اآلخر أو فعله

رتـك الثـوب فيقـول عمـرو قبلـت أو أن يقول زيد أع: مثال
 .يأخذه بال لفظ، فكال األمرين صحيح

أن يقول عمرو أعرين الثوب فيقول زيد خذه، أو يعطيه : مثال
 . أيضاإياه بال لفظ فكال األمرين صحيح

لفـظ يكفـي  بـل فعلم أننا ال نشرتط هنا وجـود لفظـني معـا
  .واحد

 
 
 
 



بعـضهم مـن وهي أنه كثـريا مـا يطلـب النـاس : مسألةوهنا 
بعــض األشــياء التــي تــستهلك وال تبقــى عينهــا كالــشموع 
والصابون واملواد الغذائية واملحروقات كالنفط والبنـزين فـام 

 احلكم هنا؟
 .بلفظ القرض ونحوه فهو قرضذلك إن وقع : اجلواب

قال زيد لعمرو أقرضني شمعة فقال له أقرضتك، فهنـا : مثال
ّرد عليه شـمعة أخـرى الشمعة صارت دينا يف ذمة زيد، فإذا 

برأت ذمته من الدين ألن القرض يكون للنقود ولغريهـا مـن 
 .األموال

ّ ورد عيل مثلـه فهـذا رزوكذا إذا قال له خذ هذا الكيس من ال ّ
 .قرض واضح

 فال يصح عىل إنه إعـارة وال تنطبـق أما إذا وقع بلفظ اإلعارة
 .عليه أحكام اإلعارة ألن رشط املعار بقاء عينه

ال زيد لعمـرو أعرتـك هـذه الـصابونة فقـال عمـرو ق: مثال
 قبلت فامذا يكون احلكم هنا؟



ال تصح هذه املعاملـة عـىل أهنـا إعـارة السـتهالك : اجلواب
 إذا كان من عـادة تصح عىل أهنا قرضيمكن أن العني ولكن 

 ألنه قد جيري أهل ذلك البلد استعامل هذه اللفظة يف القرض
إنـام ة يف القـرض أي أهنـم يف بلد مـا اسـتخدام لفـظ اإلعـار

 . احلقيقة قد وقع قرض بلفظ اإلعارةيقصدون القرض ففي
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أحكام اإلعارة "
 

 . مطلقة ومقيدة بمدةعارةتصح اإل: أوال
أي جيوز أن يقول زيد مثال لعمرو أعرتـك الثـوب ويـسكت 

 بـزمن كـأن يقـول ابال حتديد زمن لإلعارة، وجيوز أن حيدده
 جيـب رد دةنتهـي املـتوحينئذ بعد أن  ،أسبوعاأعرتك الثوب 

 .العني املستعارة لصاحبها
 العني املـستعارة مـضمونة عـىل املـستعري بقيمتهـا يـوم :ثانيا

 .تلفها
بمعنى أنه حينام يستعري عمـرو مـن زيـد شـيئا فإنـه سـيكون 
ضامنا له فيام إذا تلف أو نقصت قيمته فتكون يده عىل الـيشء 

قد مر بنـا سـابقا أن الوكيـل ود أمانة، املعار يد ضامن وليس ي
نا فاملستعري ضامن ولو بال أمني واليضمن إال بالتفريط، أما ه

تفريط وهذا هو الفرق بني من حيوز اليشء ويده عليه يد أمانة 
 .أو يد ضامن فالوكيل مؤمتن واملستعري ضامن



استعار زيد من عمـرو سـيارة فلـام ذهـب هبـا مـسافة : مثال
 استولت عىل السيارة فام هو احلكم؟حارصته عصابة و

يضمن زيد قيمة الـسيارة يـوم تلفهـا، فنقـول هـذه : اجلواب
 فـإن قيـل مـثال يـوم رسقـتالسيارة كم سـعرها يف الـسوق 

 حتـى لـو كانـت قبـل أيـام فيغرم زيد هذا املبلـغ$ ١٢٠٠٠
 .تساوي أقل أو أكثر ألننا ننظر إىل القيمة يوم التلف

 ستعري عن حكم الوكيل ؟ مل اختلف حكم املفإن قيل
قبـضه له واملـستعري ِّألن الوكيل قبض املال ملصلحة موك: قلنا

عهـا ي ليب مـثالصلحة نفسه، فحيـنام يأخـذ الوكيـل الـسيارةمل
 بيـنام  فـال يـضمنّملوكله فترسق هنا أخذها ملـصلحة موكلـه

 .صلحة نفسه فيضمنأخذها ملاملستعري 
فوضعتها عـىل رت هند من ليىل بعض الصحون، استعا: مثال

  الـصحونكـرستصعدت عىل الـرف و قطةالرف فجاءت 
 .وم التلففهنا تضمن هند ثمن الصحون بسعر ي



وهنالك حالة واحدة ال يضمن فيها املستعري وهـي لـو تلـف 
 .يف حالة االستعامل املأذون فيه

استعار زيد من عمرو منـشارا لقطـع األشـجار وأثنـاء : مثال
 فهـل  كلهـا أو بعـضها أسنانهنكرس املنشار أو سحقتاالنرش 

 يضمن؟
ال ألنه استعاره ليعمل فيه هذا العمل بـإذن املالـك : اجلواب

 .فحينئذ إذا تلف أو نقصت قيمته ال يضمن
 يف إحـدى  لتلبـسهثمينـة ثوبـااستعارت هند من لـيىل : مثال

إحـدى اجلوانـب  فلام لبسته ومشت هبا متـزق مـن املناسبات
 فهل تضمن هند؟ته نقصت قيمو
 تـرضر يف حـال االسـتعامل ثـوب الال تـضمن ألن: جلوابا

املأذون فيه، فلـيىل أعـارت الثـوب هلنـد لتلبـسه ويف اللـبس 
 .حصل التمزق فال تضمن

 ختبـز يف التنـور وهـي ولبـسته ذلـك الثـوبأما لو استعارت 
 .فتضمن ألن هذا ترصف غري مأذون فيه أو ترضر فاحرتق



ل أن اليشء املستعار يضمنه املستعري يف كل حال إال يف ّفتحص
   .  حال االستعامل املأذون فيه

 .اإلعارة عقد جائز من الطرفني فيجوز فسخه متى شاءا: ثالثا
ثوبـه  ر زيد من عمرو ثوبا وبعد ساعة طلب زيـدااستع: مثال

 .فيجب إرجاعه له و ينفسخ العقد
 .دة أيضاوهذا احلكم يشمل اإلعارة املقيدة بم

 أيـام وبعـد نـصف ٣استعار زيد من عمرو فأسا ملـدة : مثال
له ولكنك أعرتنيه ملـدة عمرو  أريد فأيس فقال زيدساعة قال 

  أيام فال أرجعه إال بعد اننتهاء املدة فهل له ذلك؟٣
ن اإلعـارة عقـد جـائز  أل حـرام وهـذا غـصبليس له ذلك

 .وليس بالزم فيمكن الفسخ يف أي وقت
  الرجـوعهلناس إن من استعار شيئا ملدة فال حيـق لـولو قلنا ل

 ألنـه  واإلعارةنقطع اإلحسانفسيب استيفاء املدة جي وبعدها
 .ّال أحد يرغب بأن يضيق عليه هكذا يف ملكه



تنفسخ اإلعـارة بمـوت أو جنـون أو إغـامء أحـد مـن : رابعا
 .الطرفني

ا يه هو وأوالده ثم إن عمرأعار زيد بيتا لعمرو فسكن ف: مثال
 فتنفسخ اإلعارة وجيب عىل الورثة إرجاع البيـت إىل قد مات

 .هلم أن يبقوا فيهحينئذ زيد فإن شاء أن يعريه هلم بعد ذلك ف
أعار زيد سكينا لعمرو ثـم إن زيـدا قـد جـن فتنفـسخ : مثال

 . لويل املجنونَ السكنيٌ عمروُعِرجُاإلعارة وي
 
 
 
 
 
 
 
 



 " تنبيه "
 

ه ّفعة العني، وهنـا نريـد أن ننبـقلنا إن موضوع اإلعارة هو من
 : تنقسم إىل قسمني نفسهاإىل أن املنفعة

 وهذا حال أكثـر اإلعـارات زول حيصل ويمنفعة هي أثر -١
عار سيارة لرتكب فالركوب أثر وعرض حيـصل مـن تمثل أن 

القطع أثـر فـالسيارة وينتهـي، أو أن يعـار سـكينا ليقطـع بـه 
 .بل هو أثر وفعلحيصل وينتهي فليس الركوب والقطع عينا 

 أن يقول زيـد لعمـرو أعرتـك هـذه اهلا مثمنفعة هي عني -٢
احلاصـلة منهـا وهـو  فهنا الشاة عني واملنفعـة ،لتحلبهاالشاة 

احلليب عني أيضا وليس أثرا يعرض فاحلليب يشء يمكن أن 
    .نأخذه ونضعه يف وعاء ويبقى فرتة طويلة فهو عني ملموسة

فعة يف القسم األول أثر واملنفعة يف فالفرق بني القسمني أن املن
 . اإلعارتني صحيحةتاالقسم الثاين عني وكل

 



 إن اإلعـارة هـي إباحـة منفعـة تبقـى : ولكنكم قلتمفإن قيل
 ال يبقى لريد عىل املالـك بـل حليبها فعارالشاة حينام ت وعينها

سيستهلك كالطعام فتكون املسألة كإعارة الطعام أو الـشمعة 
 غري صحيح فكيف السبيل للخـالص مـن قلتم إن ذلك وقد
 اإلشكال؟هذا 

       إن املعار هو الشاة وهـي عـني باقيـة تؤخـذ وتـرد: اجلوابو
ؤخذ بطريق ت يأما الفائدة احلاصلة من الشاة أعني احلليب فه

 .اإلباحة واملنحة
بمعنى حينام يقول زيد أعرتك الشاة لتحلبهـا فكأنـه قـال لـه 

حينئـذ ا فال يكـون احلليـب  لك حليبهوأبحت الشاة أعرتك
طريــق العاريــة كــي يلــزم اإلشــكال وإنــام بطريــق بمــأخوذا 
 .اإلباحة

 وبني إعارة احلليـب  منهاففرق بني إعارة الشاة وأخذ احلليب
  .األول املعار هو الشاة واحلليب تابع هلا قد أبيحفي مبارشة ف



أما أخذ احلليب مبارشة بطريق اإلعارة فال يصح ألنه إعـارة 
 . التبقى عينهيشء

ّفتحصل أن املنافع التي تستفاد من األشياء املعارة تارة تكـون 
عيانا كحليب الشاة، وتارة تكون آثارا وهو األكثـر كركـوب أ

 .السيارة واإلعارة يف كلتا احلالتني صحيحة
 
 
 
 
 
  
  
     
  
 



 " خالصة الباب "
 

 .نهإباحة االنتفاع بام حيل االنتفاع به مع بقاء عي: اإلعارة
 .املعري واملستعري واملعار والصيغة: وأركاهنا أربعة

 .العقل والبلوغ واالختيار وملك املنفعة: فرشوط املعري أربعة
 .ورشط املستعري هو التعيني

 .وبقاء العنيته إمكان االنتفاع وإباح: ورشط املعار ثالثة
ورشط الصيغة لفظ من أحـد العاقـدين مـع لفـظ اآلخـر أو 

 .فعله
 : أربعةعارةوأحكام اإل

 .تصح اإلعارة مطلقة ومقيدة بمدة: أوال
 العني املستعارة مضمونة عىل املستعري بقيمتها يوم تلفهـا: ثانيا

 .إال إذا تلفت باالستعامل املأذون فيه فال ضامن حينئذ
 .اإلعارة عقد جائز من الطرفني: لثاثا

 .تنفسخ اإلعارة باملوت واجلنون واإلغامء من أحدمها: رابعا
  



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 اإلعارة
 

 أحكامها                                                                          أركاهنا 
            ) ملك منفعة - اختيار- بلوغ-عقل( معري                  

 )تعيني (                  مستعري 
 ) بقاء العني - إباحة-إمكان االنتفاع(      معار             

 )لفظ من أحدمها (                  صيغة 
        

             .         تصح مطلقة ومقيدة بمدة         
 . فيهاملعار مضمون إال يف حال االستعامل املأذون                 
 . جائزة من الطرفني                 
 .تنفسخ باملوت واجلنون واإلغامء                 

 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                 
     جـازت إعارتـه* مع بقـاء عينـه*وكل ما يمكن االنتفاع به

 .ً مطلقة ومقيدة بمدة*ةّوجتوز العاري.*إذا كانت منافعه آثارا
  ).*ستعري بقيمتها يوم تلفهاوهي مضمونة عىل امل

............................................................ 
 فائـدة منـه ا الم هذا رشط أول يف املعار وهو أن يمكن االستفادة منه بخالف* 

 .كمن يعري سيارة بال حمرك لريكبها
 ذكرنـا يفهذا رشط ثان وهو أن تبقى عينه فال يصح إعارة الطعام والشمعة، و* 

 .الرشح رشطا ثالثا وهو جواز االنتفاع به لنخرج أدوات اللهو ونحوها
فرأي القايض أيب شجاع رمحه اهللا هو أنه  هذا رشط ثالث وهو رشط خمتلف فيه* 

 من أن تكون منفعتها أثرا ال عينا، أما أن يقول زيد لعمرو أعرتك عارةال بد يف اإل
يصح ألن احلليب عـني ولـيس أثـرا فالعاريـة ّالشاة لتحلبها وتردها عيل فهذا ال 

ء أكانـت منافعهـا فاسدة، وهو قول ضعيف واملعتمد صحة اإلعارة مطلقـا سـوا
 .أعيانا أم آثارا

 .ّأي اإلعارة فهى تسمى عارية أيضا* 
 . كمن يعري ثوبا فيتمزق باللبس حينئذإال يف استعامل مأذون فيه فال ضامن* 



 " مسائل عملية "
 

لعمرو دراجة هوائية بال عجالت لريكبها فهـل  أعار زيد -١
 يصح ذلك؟

  أعار زيد لعمرو كيس محص فهل يصح؟ -٢
 ٢٠ زيد رجل غني أراد أن حيسن إىل عمرو فقال أعرتـك -٣

 أشهر فقـال عمـرو ٤ بعد ّ إيل الدجاجأرجعودجاجة للبيض 
 قبلت فهل يصح ذلك؟

 جرى شجار بني زيد وعمرو فركض زيد عىل بكر يطلب -٤
 ه مسدسه فهل جيوز له أن يعريه ؟ من

............................................................  
ر ال يمكن االنتفاع به، نعم لو كـان عنـد عمـرو عجـالت ا ال يصح ألن املع-١
 . عىل العجلة ويميش هبا فال إشكال حينئذ لوجود االنتفاعضعهاي
 . يبقى ال تصح اإلعارة ألن احلمص يؤكل وال-٢
 بطريـق ا نعم تصح اإلعارة ويكون املعار هـو الـدجاجات والبـيض مـأخوذ-٣

 . اإلباحة والعطية
 . بل هي حمرمة ال جيوز ذلك وال تصح اإلعارة ألن املنفعة هنا ليست مباحة-٤



 أيـام ويف أثنـاء تنقـل ٣ استعار زيد من عمرو سيارته ملدة -٥
 رك الـسيارة هبا تلف املحرك فهل يـضمن زيـد قيمـة حمـزيد

 ؟لعمرو
 استعارت هند من ليىل قالدة ذهبية لتتزين هبـا ويف الليـل -٦

    ورسق القالدة فهل تضمنها لليىل؟هادخل لص بيت
 استعار زيد من عمرو بندقية للصيد ملدة شهر وقبضها يف -٧

 وكـان عمـرو قـد ٢٠ من بداية الشهر فضاعت يف يوم ١يوم 
هـا يـوم تـسليم العاريـة ولكن قيمت$ ٣٠٠اشرتى البندقية بـ 

وبسبب هبوط أسـعار الـسوق صـارت قيمتهـا يـوم $ ٣٥٠
 فامذا يدفع زيد لعمرو تعويضا عن بندقيته؟$ ١٠٠التلف 

............................................................
 . ال ضامن عليه ألنه تلف يف استعامل مأذون فيه-٥
صل يف حال االستعامل، فننظر قيمة القالدة  نعم تضمنها ألن تلف املعار مل حي-٦

وهـي يـوم $ ١٠٠٠يوم الرسقة وليس قبلها فلو كانت القالدة اشـرتهتا لـيىل بــ 
   .فتخرس عرشة آالف$ ١٠٠٠٠الرسقة تساوي 

 .$١٠٠ الضامن يكون بقيمة يوم التلف فيدفع -٧
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " باب الغصب "
 

 .االستيالء عىل حق الغري بغري حق: الغصب
 ه منـانتزعهـافلعمـرو  مجيلـة سفينةّمر بـظامل ملك زيد  :مثال
 . وأخذها لهبالقوة

فهنا زيد استوىل عىل حق عمرو قهرا اعتامدا عىل قوتـه وذلـك 
 .االستيالء بغري حق بل هو ظلم وعدوان فهذا هو الغصب

 :بيان ألفاظ التعريف فنقولولنبدأ ب
 .هو التسلط عىل اليشء) االستيالء( 
  أو ممتلكاتاهو عام يف كل يشء سواء كان نقود ) حق الغري( 

 حتى لو أخذ إنسان من آخر كلبـا لـه فهـذا غـصب أو غريها
 .ال يصح بيعه ورشاؤه وإن كان الكلب نجسا

لغـري أي ظلام وعدوانا أما من استوىل عىل حـق ا ) بغري حق(  
 . بحق فهذا ليس بغاصب



زيد أفلس فحجر عليـه احلـاكم واسـتوىل عـىل أموالـه : مثال
ملصلحة الـدائنني فهـذا اسـتيالء وتـسلط بـاحلق فـال يكـون 

 .غصبا
جـرت حــرب بـني املـسلمني والكفـار فانتــرص : مثـال آخـر

املــسلمون واســتولوا عــىل أمــوال الكفــار وغنموهــا، فهــذا 
 .ال يكون غصبااستيالء عىل حق الغري باحلق ف

 :الغصب يتحقق يف أمرينثم إن 
         . مال الغري يف أخذ -أ
 . يف استعامل مال الغري بال إذن فهو من الغصب أيضا-ب

   .أخذ زيد من عمرو كتابه ظلام : مثال احلالة األوىل
رو بغري إذنه فهـذا أن يركب زيد سيارة عم: مثال احلالة الثانية

 .غصب أيضا حلقه 
 االستيالء املذكور يف التعريف يشمل األخذ ووضـع فعلم أن

 .اليد، واالستعامل والترصف يف اليشء
 



 " أمثلة متنوعة "
 

زيد األخ الكبري لعمرو ترك أبوهم قطعـة أرض فاسـتوىل  -١
 .عليها زيد وحرم أخاه منها فهذا غصب

 مدة أسبوع فانتهى األسـبوع كتابا يف الفقه أعار زيد عمرا -٢
رو وأخذ يامطل يريـد أن ينتفـع بـه أكثـر فهـذا ومل يرجعه عم

 غصب ألنه أخذ مال غريه بال إذن ألنه انتهى اإلذن باإلعارة
  .بانتهاء املدة

 زيد استأجر من عمرو بيته مـدة سـنة وبعـد انتهـاء املـدة -٣
رفض زيد اخلروج من بيت عمرو بحجة القـوانني الوضـعية 

 و دفع اإلجيارستوىل عىل البيت بغري حق ولافهذا غصب ألنه 
 ألنه ال حيل للمستأجر وضـع اليـد عـىل البيـت بعـد املعهود

 .انتهاء املدة
 مر زيد ببستان لعمرو غري حموط بجدار فأخـذ منـه وردة -٤

 .وخرج فهذا غصب



 يف إحـدى زبيـبحبـة ّ مر زيد يف سـوق اخلـضار فـرأى -٥
الصناديق فأخذها وأكلها فهذا غصب، فعلـم أنـه يتحقـق يف 

 .ثريالقليل والك
 جيلس طالب علم يف حلقة حـول الـشيخ فجـاء طالـب -٦

متأخر وأزاح أحد اجلالسني عـن مكانـه وجلـس حملـه فهـذا 
غصب ألنه يصدق عليه تعريف الغصب فقد تسلط عىل حق 

 .ّغريه بغري حق ألنه ملا سبقه يف املكان فهو أحق به
 .فعلم أن الغصب يتحقق يف كل استيالء عىل حقوق الغري

ــ ــة واإلثــم عــىل الغاصــب ألن صبوحكــم الغ  هــو احلرم
الغاصب بالغصب يصري ظاملا واملغصوب منه يصري مظلومـا 

 .ّواهللا سبحانه حرم الظلم بني العباد
 
 
 
 



 " أحكام الغصب "
 

 :لزمه ثالثة أشياءمن غصب ماال ألحد : أوال
 . رد املغصوب-١
ُرشَ أ-٢  .ِهِصْقَ نْ
 . أجرة مثله-٣

لزمـه ُ أشهر فبامذا ي٣ ملدة ته سيار غصب زيد من عمرو:مثال
  يلزمه رشعا كي تصح توبته؟وماذاالقايض 

 . يرد السيارة لصاحبها-١
، أي إذا  يف القيمـة يدفع أرش الـنقص أي فـرق الـنقص-٢

ّ التنقل هبا وحصل هبا من الغاصب كثرفرضنا أن السيارة قد أ
بعض الرضر فهنا ننظر فنقول السيارة كانت قبل أن تغـصبها 

وبعد أن غـصبتها  أحلقـت هبـا رضرا فنقـصت $ ١٠٠٠٠= 
فعيـك مـع إرجـاع الـسيارة أن $ ٩٠٠٠= قيمتها وصـارت 

 .تعويضا للنقص$ ١٠٠٠تدفع 



ّ قد عطل الغاصـب منافعهـا عـىل  أشهر٣ هذه املدة وهي -٣
مالكها فيستحق األجرة طول تلك املدة فنقول هـذه الـسيارة 

 طـول تلـك  فلو قال النـاس إجيارهـا أشهر٣كم أجرهتا مدة 
فنقول عليك أن تدفع هذا املبلغ أيضا فصار $ ١٥٠٠= املدة 

أجرة $ ١٥٠٠+ أرش النقص $ ١٠٠٠ + رد السيارة( يلزمه 
 .$٢٥٠٠فريد السيارة ويدفع ) ِاملثل 

 أن الــسيارة مل حيــصل هبــا رضر يــنقص قيمتهــا وإذا فرضــنا
فيسقط عنه أرش النقص ويبقى عليه رد املغصوب مع أجـرة 

ــه ــراج ومل  فل،مثل ــسيارة يف الك ــي وضــعت ال ــال ولكنن وق
زمك دفـع األجـرة ألنـك  أدفع أجرة ؟ قلنا يلَأستعملها فلم

 .عطلت منافعها عىل مالكها سواء انتفعت هبا أنت أو مل تنتفع
 غصب زيد من حمل عمرو بنطاال جديدا ولبـسه وبعـد: مثال

 ساعة أرجعه فهنا ماذا يلزمه؟
 . البنطالّرد -١



ألن البنطال قد صار مـستعمال فـال بـد أن أرش النقص  -٢
 .تنقص قيمته عند التجار

 كان من العادة أن يدفع مال يف مقابل تلـك  أجرة املثل إذا-٣
 فلو كان هنالك حمل لتأجري املالبس ويأخذ عىل الساعة املدة،

 .نصف دوالر فنقول له ادفع نصف دوالر أجرة املثل
بعد ربع ساعة من غصب زيد من عمرو قلام ثم أرجعه : مثال

 غري أن يستعمله فامذا يلزمه؟
يلزمه رد القلم فقط ألنه ال يوجد أرش نقص هنا، وال أجـرة 
ْمثل إذ مل جتري العادة بدفع مـال يف مقابـل تـأجري قلـم ربـع 

 .ساعة
فعلم أن رد املغصوب الزم يف كـل حـال، أمـا أرش الـنقص 

زم إن  إن مل يوجـد، وأجـرة املثـل تلـفيلزم إن وجد النقص ال
كان هنالك يف العادة أجرة لذلك اليشء طـول مـدة الغـصب 

 .فإن مل توجد فال نلزمه هبا
     



ٌإن تلف املغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان له مثل : ثانيا
 .وبقيمته القصوى إن مل يكن له مثل

غصب زيد من عمرو صاعا من حنطة صفراء فطحنها : مثال
  توبته؟كي تصح كلها فامذا يلزمهأوخبزها و
ة ألنه حيرصها ّبام أن املغصوب قد تلف واحلنطة مثلي: اجلواب

الكيل كالصاع فنلزمه بدفع مثل الذي أتلفه وهـو صـاع مـن 
 .حنطة صفراء

 كغم مـن القطـن ثـم احـرتق ٢غصب زيد من عمرو : مثال
 عنده فامذا يلزمه؟

ّبام أن املغصوب قد تلف والقطن مثيل ألنـه حيـرصه : اجلواب
 كغم من نفس نوع ٢مه بدفع مثل الذي أتلفه وهو الوزن فنلز

 .القطن التالف
 غصب زيد من عمرو بقرة ثم ماتت عنده فبامذا نلزمه؟: مثال



ْ بام أن املغصوب ال مثل له إذ أن األبقـار ال تنـضبط :اجلواب
بالكيل والوزن وختتلف من بقرة إىل أخرى فنلزمه بدفع قيمة 

 .البقرة
تلفت القيمة من يوم الغصب إىل  وهو لو اخوهنا سريد سؤال

ع قيمـة يـوم الغـصب أم قيمـة يـوم َدفُفأي قيمة تيوم التلف 
 التلف؟
ال هذا وال ذاك بـل نعتـرب القيمـة األعـىل مـن يـوم : اجلواب

 .الغصب إىل يوم التلف
 ٢٠ من صفر وتلفت البقرة يوم ١غصب البقرة يف يوم : مثال

 كانت ١م من صفر وتعرض السوق للصعود واهلبوط ففي يو
ويف $ ٩٥٠ صـارت القيمـة ٤ويف يـوم $ ١٠٠٠قيمة البقرة 

 صارت القيمـة ١٥ويف يوم $ ١٢٠٠ صارت القيمة ١٠يوم 
فأي قيمة يدفع $ ١٠٥٠ صارت القيمة ٢٠ويف يوم $ ١٢٥٠

 الغاصب؟



القيمة القصوى أي القيمة األكثر من يـوم الغـصب : اجلواب
وهـي هنـا  من صفر ٢٠ من صفر إىل يوم التلف وهو ١وهو 
 . من صفر١٥وهي القيمة يف يوم $ ١٢٥٠

  باألكثر؟تلزموهوملاذا فإن قيل 
 ١٥ألنه لو كانت عنـد مالكهـا فلـربام باعهـا يـوم : واجلواب

ّنظرا لصعود األسعار وحينئذ يكون الغاصب قد فـوت عـىل 
 .املالك الربح فنلزمه هبذا كي يذوق وبال أمره

 
 
 
 
 
 
 
 



 " تنبيهات "
 

ِيف مزيد بيان حول ضـابط املـثيل والقيمـي عنـد  التنبيه األول ِّ
 .الفقهاء
َهو ما حرصه كيل أو وزن وجاز السلم فيه: ِفاملثيل َّ. 

 .هو ما ليس كذلك: ِوالقيمي
 والنفط هذه تكـال فهـي مثليـة ذرةاحلنطة والشعري وال: مثال

 .تضمن باملثل
 هـذه تـوزن أي سك واملـالنحاس والرصاص والقطن: مثال

ن خـالل الـوزن فهـي حينئـذ إذا غـصبت حترص وتـضبط مـ
 .يضمنها الغاصب باملثل

 هذا القيد خيرج ما ال جيوز الـسلم ) السلم فيه زوجا( وقولنا 
فيه فقد مىض معنا يف باب السلم أنـه يـشرتط فـيام جيـوز فيـه 

 .السلم أن يكون منضبط الصفة



 نوع من العطور يالغالية وهوهو  يذكره الفقهاءما   ذلكمثال
 . رائحتها ونفاسة مكوناهتاطيبغالية الثمن ل

فكان يف السابق يأخذ صانع العطـور بيـده شـيئا مـن مـسك 
فيضيف عليه شيئا من عنرب وشيئا من مواد أخرى ويبقى يشم 

 .ائحة زكية جدا فيقنع هبا ويبيعهاالرائحة إىل أن يصل إىل ر
 لية ؟سأل الفقهاء هل جيوز السلم يف الغاَفهنا ي

ال لعدم انضباط األجزاء فغالية عن أخرى ختتلف : واجلواب
حتى لو صنعت من شخص واحـد ومـن مـواد واحـدة ألن 
األجزاء والنسب غري منضبطة متاما وإن كان املـسك لوحـده 
جيوز السلم فيـه ألنـه مـوزون منـضبط وكـذا العنـرب ولكـن 

 .باالختالط حصل االختالف
 ية أو قيمية ؟ِفإذا علم هذا فهل الغالية مثل

قيمية ألنه ال جيوز الـسلم فيهـا أي الجيـوز أن تبـاع : اجلواب
 .بيعا موصوفا يف الذمة بلفظ السلم



احليوانات هذه ال تباع كيال وال وزنا فهي حينئذ قيميـة : مثال
لكن  أو يكال ويوزن و فهو قيمي،فكل ما ال يكال أو ال يوزن

فإهنا كانت  لغالية كا أيضايصح السلم فيه يعترب من القيميال 
 .ولكن ال يصح السلم فيها تباع وزنا

ر العلوم واختالف العصور ختتلف األمثلة ّوال خيفى أنه بتطو
ْإذ أن الغالية هذه اليوم يمكـن أن تـصنع بطريقـة ال تتفـاوت 
وبنسب دقيقة جدا فحينئذ ال يسعنا يف هذا الـزمن أن نعـدها 

 .قيمية مع أن مثيالهتا قد تعد باملاليني
وكذا بسبب اختالف الزمان نجد فارقا بني مـا كـان خيـاط أو 

 .ينسج أو يصنع باألمس واحلارض
األواين باألمس كانت تـصنع بطريقـة يدويـة تقليديـة : مثال

فكان يوجد تفاوت بني إناء وآخر أما اليوم فبسبب دقة اآللـة 
 . عىل شاكلتهال جتد اختالف بني إناء وآخر

 أدهـش العـامل املفـروض أنـه هذا احلاسوب الذي: مثال آخر
ّيعد أكثر األمثلة وضوحا يف القيمـي بـسبب أنـه مكـون مـن 



لكرتونيـة ولكـن يمكـن لـرشكة مئات األجزاء الـصغرية األ
واحدة عمالقة أن تصنع ماليـني القطـع مـن موديـل واحـد 

 !!.بنفس الصفات متاما فكيف نعدها ليست مثلية
 الفقهـاء أن واخلالصة أنه ينبغـي للطالـب وهـو يقـرأ أمثلـة

 . واهللا سبحانه أعلميراعي فارق الزمن
 إىل حل رشعي يف اخلالص مـن كثـري اإلرشاد يف التنبيه الثاين

 .من مشاكل الغصب وهو الصلح
ــا وذلــك ــا قلن ن الغاصــب يلزمــه رد املغــصوب وأرش إ أنن

 ولكـن النقص وأجرة املثل وإذا تلف لزمه رد املثل أو القيمـة
بري قد يـؤدي إىل مفاسـد عديـدة قد حيدث جراء ذلك نزاع ك

يمكن حلها بموضوع الـصلح الـذي سـبق رشحـه يف بـاب 
 .مستقل
أخذ زيد من عمرو سيارته بدون علمه فصار غاصبا هلا : مثال

فردها بعد ساعات فهنا نلزمه برد السيارة وأجرة املثل وضامن 



أي عطل أو نقص حيصل ولكن حصل نزاع فتصاحلا عـىل أن 
 .ل أو بدون أجرة فهذا جائز رشعايأخذ نصف أجرة املث

غصبت هند من ليىل ثوبا جديدا فلبسته عـدة سـاعات : مثال
قيمتـه ولكـن جـرى تنـازع ب اأصابه حرق أتلفه فهنا نلزمهـو

 .بينهام فرتاضيا عىل ثوبا بدله فهذا جائز
ولذلك يقول الفقهاء إن الصلح سيد األحكام ألنه يمكـن أن 

 أو رهـن أو دمـاء أو غـري يدخل يف أي قضية من بيع أو رشاء
 .ذلك

يف التفريق بـني الغـصب والـرسقة، فالغـصب : التنبيه الثالث
 ويعتمد عىل القوة بيـنام الـرسقة تعتمـد عـىل اخلفـاء علنايقع 

 .والتلصص 
نتزعهـا مـن يـده بـالقوة ارأى زيد ساعة عند عمـرو ف: مثال

 .وأخذها له فهذا غاصب
 غرفـة نومـه دخل زيد بيت  عمرو وهـو نـائم فـدخل: مثال

  . سارق فأخذ الساعة وهرب فهذا



 " خالصة الباب "
 

 .االستيالء عىل حق الغري بال حق: الغصب
 .يلزم صاحبه التوبة منهوالغصب حرام 

واليشء املغصوب إما أن يكون باقيا عند الغاصـب أو يكـون 
 .تالفا

ومـا نقـص مـن قيمتـه إن يلزمه رد املغـصوب فإن كان باقيا 
مثله إن كانت مدة الغصب هلا أجـرة يف حصل نقص، وأجرة 

 .العادة
 .وإن كان تالفا فإما أن يكون املغصوب مثليا أو قيميا

 . وجب رد مثلهافإن كان مثلي
 وجب دفـع قيمتـه بـأكثر مـا بلغـت مـن يـوم وإن كان قيميا

 .الغصب إىل يوم التلف
 

                   
  



 " خمططات توضيحية "
 " املخططات الرئيسية "

 

 غصبال
 

      إن تلف املغصوب                   إن بقي املغصوب                
             يلزم الغاصب      زم الغاصب                                     يل

                             دائام رد املغصوب                                 
 أرش النقص إن حصل                                   

       أجرة املثل إن وجدت                                    
 

                                                                                       مثليا                       قيميا
 )يدفع قيمته القصوى    (  )    يرد مثله (                                                                                

 
 
 
 
 
 

  



 "ضواء عىل النص  أ"
 

 فصل(                                                     
ُ لزمه رده، وأرشومن غصب شيئا ْ ََ ُ  *.ُنقصه، وأجرة مثله* ُّ

، أوبقيمته إن مل يكن له *ٌثلِفإن تلف ضمنه بمثله إن كان له م
ٌمثل  ).ما كانت من يوم الغصب إىل يوم التلف*َ، أكثر *ِ

 
 
 

............................................................ 
هو الفرق بني قيمته ناقصا وغري ناقص وهذا إن حـصل نقـص فـإن مل حيـصل * 

 .نقص سقط
 . لمغصوب أجرة يف تلك املدة وإال سقطيف فرتة الغصب إن كان يف العادة لأي * 
 .ّاملثيل هو ما حرصه كيل أو وزن وجاز السلم فيه* 
 .بان كان قيميا وهو ما مل حيرصه كيل أو وزن أو حرصه ولكن مل جيز السلم فيه* 
 بينهام تأي يضمنه بالقيمة األكثر من وقت الغصب إىل يوم التلف فمتى ارتفع* 

 .عة ضمن بالقيمة املرتفتثم نزل
  



 " مسائل عملية "
 

 أيام ثم أرجعها وقد ١٠ غصب زيد من عمرو سيارة مدة -١
 حصل فيها بعض األعطال فامذا يلزمه؟

 طلـب املالـك  أشهر ثم٣ استأجر زيد بيتا من عمرو ملدة -٢
   وبقي يامطل شهرين فامذا يلزمه؟  البيت ومل خيرج

ا  خرج زيد وعمرو للنزهة ففرشوا سجادة وجلسوا عليهـ-٣
فجاء شخص غريب ووقف عليها فهـل هـذا غـصب ومـاذا 

  يلزمه؟
             

............................................................  
  . أيام١٠يلزمه رد السيارة، وقيمة األعطال، وأجرة الـ  -١
 ودفع أجرة الشهرين وإذا أصـاب  يلزمه اخلروج من البيت وتسليمه للاملك،-٢
 .قيمة الرضريت أرضار يلزمه دفع الب
 نعم هذا غصب ألنه استعمل ملك غريه بال إذن، فيلزمه التوبة وإزاحة قدمه -٣

 رضر بوقوفه عليها فيـدفع أرش عن تلك السجادة، ثم ننظر إن حصل للسجادة
  . جتر العادة بدفع أجرة مدة وقوفه عليها فال نلزمه هباا مل وملالنقص



 كغم من السكر واستعمله فامذا ٢٠ غصب زيد من عمرو -٤
 يلزمه؟

 غصب زيد من عمرو لؤلؤة نفيسة ثم ضاعت منـه فـامذا -٥
  يلزمه؟ 

 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 بام أن املغصوب تلف وهو مثيل ألنه حيرص بالوزن وجيوز السلم فيه فيجب رد -٤
          .كر املغصوب كغم من نفس نوعية الس٢٠
 بام أن املغصوب قد تلف وهو قيمي ألنـه ال حيـرصه كيـل أو وزن وال جيـوز -٥

السلم فيه الختالف أوصافه وعدم انضباطها فيدفع القيمة األعىل لتلك اللؤلـؤة 
 .يف السوق من يوم الغصب إىل يوم التلف



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " باب الشفعة "
 

ُالشفعة َْ ٍّحق متلك قهري: ُ  يثبت للرشيك القديم عىل الـرشيك ُ
 . يف اململوك بعوضاحلادث

اشــرتك زيــد وعمــرو يف رشاء بــستان نخيــل بمبلــغ : مثــال 
، ودفع كل منهام نصف املبلغ، وبعد شـهر بـاع زيـد $٥٠٠٠

 .$٣٠٠٠نصيبه يف البستان لبكر بمبلغ وقدره 
جديـد وهـو حادث أي حظ يف هذا املثال أنه دخل رشيك نال

بكر مع الرشيك القديم وهو عمرو، فهنا يعطي الرشع لعمرو 
حق متلك وانتزاع األرض من يد بكر بدفع مبلغ الرشاء وهـو 

٣٠٠٠$. 
فلعمرو حـق متلـك األرض وأخـذها مـن الـرشيك اجلديـد 

 يثبـت باملبلغ الذي دفعه ولو مل يرد بكر ذلك فهو متلك قهري
 .بالرغم عنه فهذه هي الشفعة



ولعل قائل يقول وماحلكمة من الشفعة فلامذا يسلط اهللا أحدا 
 من الناس عىل مال الغري ؟

ألن الرشكة سبب اخلـصومة غالبـا، والنـاس هلـم : واجلواب
طبائع خمتلفة، فلعـل الـرشيك اجلديـد يسء اخللـق فيحـصل 

 .التنازع فجعل اهللا الشفعة قطعا هلذا النزاع
بمعنـى أن عمـرا إنـام اشـرتك يف األرض مـع زيـد وارتـضاه 
رشيكا له، ولكن زيـدا حيـنام بـاع األرض فقـد جعـل بكـرا 
رشيكــا لعمــرو بــالرغم عنــه، فلعــل عمــرا ال يرغــب بزيــد 
فيحصل تنـازع، نعـم إن رىض بكـر فـال إشـكال وال شـفعة 
ويصري عمـرو رشيكـه اجلديـد، ولكـن إن مل يرغـب بـذلك 

ل الذي دفعه بكر وبذلك تكون أنت مالـك فنقول له ادفع املا
 فـال كأنه مل يشرت ويرجع إليه مالـه ض كلها، ويصري بكرراأل

 .يوجد يف الشفعة أكل مال الناس
 
 



  :فقرتني من التعريفمع  قليال ولنقف
حـق التملـك لألشـياء ورشائهـا حـق  ) حق متلـك قهـري( 

ا مكفول لإلنسان وهو تارة يكون اختياريا وتارة يكـون قهريـ
ونعني باالختياري هـو الـذي جيـري برضـا الطـرفني البـائع 

 .واملشرتي، كأن يشرتي زيد من عمرو بيته باختيارمها
وأما حق التملك القهري فمعناه أن أحد الطـرفني ال يملـك 
رد هذا التملك وهو الرشيك اجلديد فإن الرشيك القـديم لـه 

عليه رد يوفيأخذ ما اشرتاه الرشيك اجلديد جربا حق التملك 
 .ماله

هنالـك أي إنام تثبت الـشفعة إذا كـان ) يف اململوك بعوض(  
متلكهـا ض راألنـصف فكام يف املثـال عوض به حيصل البيع ،

 .$٣٠٠٠ بعوض وهو بكر
وهذا الرشط أعني يف اململوك بعوض هو لالحرتاز عـن غـري 

 .اململوك بعوض فإنه حينئذ ال شفعة فيه



مات وترك ثم إن زيدا  نزيد وعمرو رشيكان يف البستا: مثال
زيـد ابـن  بـني  البـستان رشكـة يفصارت، فهنا ابنا هو وارثه

فهل يملك عمـرو إخـراج ابـن زيـد مـن البـستان وعمرو ، 
 ؟بالشفعة
يملك  نصيب زيد انتقل إىل ابنه بغري العوض ال ألن : اجلواب

 بـسبب اإلرث ومعلـوم أن األرث ال عـوض فيـه بل حصل
 ال يقدر عمرو عىل إخراجـه مـن وحينئذ هذا الرشيك اجلديد

 .األرض بالشفعة
 : وهيوبالتأمل يف ألفاظ التعريف يسهل استخراج أركاهنا

 . وهو الرشيك القديم وهو هنا عمرو:الشفيع -١
 .وهو الرشيك اجلديد وهو هنا بكر: واملشفوع منه -٢
 وهـي هنـا  بـني الـرشيكنيوهو اليشء املشرتك:  املشفوع-٣

 .عمرو بالتملك القهرياألرض التي سيأخذها 
 
 



 " رشوط األركان "
 

 :للشفيع واملشفوع رشوط نبدأ ببياهنا فنقول
ــشفيعرشطأمــا  ــ فهــو  ال ــشيوع رشكةأن يكــون رشيكــا ب             ال

 .اجلواربال 
بمعنى أن تكون الرشكة بـني الـرشكني هـي رشكـة اخـتالط 
وشيوع بحيث يكون اململوك بيـنهام عـىل وجـه الـشيوع فـال 

صيب أحدمها عن نصيب اآلخر وكنا قد رشحنا معنى يتميز ن
 .الشيوع يف باب الرشكة فراجع إن أردت

مربـع ثـم م ٢٠٠اشرتى زيد وعمرو بيتا هلام بمـساحة : مثال
قسام البيت قسمني فالنصف األيمن لزيد واأليرس لعمرو ثـم 

َباع زيد بيته فهل لعمرو حق الشفعة؟ ْ ُ 
لك بل لكل أحد ملكـه ال ألنه ال يوجد شيوع يف امل: اجلواب

 .اخلاص به فبينهام جوار ال شيوع فال شفعة



ولو فرضنا أهنام مل يقسام البيـت ومل يعينـا لكـل واحـد ملكـه 
اخلاص به فحينئذ إذا باع أحدمها نصيبه فلآلخر حق الـشفعة 

 .لوجود الشيوع
ومن هنا نعلم أن البيوت املتجـاورة يف املـدن وغريهـا لـيس 

، فبيتـك الـذي تـسكن فيـه إذا بعتـه للجار حق الشفعة فيهـا
فليس جلارك األيمن أو األيرس أن يأخـذ البيـت مـن املالـك 
اجلديد بالشفعة ألنه ال توجـد رشكـة شـيوع بـل هـو جتـاور 

 .فحسب
فعلم أن املشفوع أي اململوك بالرشكة إذا مل يقسم ويميز لكل 
واحد نصيبه فالشفعة قائمة فإن حـصلت القـسمة ورسـمت 

 .فحينئذ ال شفعةحدود كل واحد 
م ٤٠٠٠اشرتى زيد وعمرو أرضـا زراعيـة مـساحتها : مثال

فقسام األرض بخط بينهام ورسام حـدود كـل واحـد فحينئـذ 
 . فال شفعة بينهامصارا جارين وليسا رشيكني

 .للرشيك وليس للجار فالشفعة



 :فرشطان ط املشفوعووأما رش
 : أن يقبل القسمة-١

م صغري للرجال يف السوق  زيد وعمرو مشرتكان يف محا:مثال
ومساحته صغرية إذا أردنا أن نقسمه قسمني بني زيد وعمـرو 
مل يرص محامني لصغر مساحته فهذا ال شفعة فيه فلو باعه زيـد 

  لبكر ال يأخذه عمرو منه بالشفعة ألنه ال ينقسم؟ 
أما إذا كان مساحة املشفوع تسمح بقسمته مع بقـاء مـا أريـد 

امني أو دكانني أو بيتني فهـو حينئـذ منه أي يمكن أن يصري مح
 .يصلح للشفعة

فعلم أننا ال نقصد بقبوله للقسمة أن تقع القـسمة كـيفام كـان 
م فـال يتـومهن أحـد أن ١× م ١فلو فرضنا أن مساحة احلـامم 

هذا جتري الشفعة فيه ألنه ممكن أن نعطي كـل واحـد نـصف 
مرت ، ليس كذلك ألنه بعد القـسمة ال يمكـن أن نجعـل منـه 
محامني، فـنحن نريـد بقبولـه للقـسمة أن تبقـى املنفعـة التـي 



أعدت له بعد القسمة بأن يصري محامني إذا كان أصله محاما أو 
 .منزال إن كان أصله منزلنييصري 
 . أن يكون مما ال ينقل من األرض-٢

أي أن املشفوع ال يصلح أن يكون من األشياء التي تنقل مـن 
 .األرض

 يف سيارة لكل مـنهام نـصفها فهـذه اشرتك زيد وعمرو: مثال
 هل فيها شفعة؟

 . وهي أيضا ال تنقسمال ألن السيارة من املنقوالت:اجلواب
 .فلو باع زيد نصيبه من السيارة لبكر فال شفعة لعمرو

وكذا ال شفعة يف السفن أو الطائرات أو الكتـب أو البـضائع 
 .التجارية كالثالجات والغساالت

 رشكة يف بضاعة من املالبس ثـم اشرتك زيد وعمرو يف: مثال
 إن زيدا باع نصيبه لبكر فهل لعمر حق الشفعة؟

 .ال شفعة ألن املالبس من املنقوالت: اجلواب



 كبستان وبيـت وعـامرة فعلم أن املشفوع جيب أن يكون أرضا
 . فهذه ال تنقل فتصلح للشفعةخاليةودكان وأرض 

 بــأن واحلاصـل أن املــشفوع ال تثبـت إال يف األرض وحــدها
 .لبناء واألشجارا خالية، أو يف األرض مع ما يتبعها كتكون

  املهـمومن هنا يستطيع الطالب أن جييـب عـىل هـذا الـسؤال
 وهو يف أي يشء جتري الشفعة؟

 .يف األرض التي تنقسم: واجلواب
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أحكام الشفعة "
 

 .يدفع الشفيع نفس الثمن الذي وقع عليه البيع: أوال
 فباعهـا زيـد لبكـر يف رو مـشرتكان يف أرضزيد وعمـ: مثال

 صاع من حنطة صفراء، فهنا يدفع عمرو لبكـر ١٠٠٠مقابل 
 . لها صاع من حنطة صفراء ويأخذ األرض كله١٠٠٠

زيد وعمـرو مـشرتكان يف أرض فباعهـا زيـد لبكـر يف : مثال
 بقـرة ٢٠قيمـة الــ  بقرة ، فهنا يدفع عمـرو لبكـر ٢٠مقابل 

   . لهايأخذ األرض كلهو

كاحلنطة دفـع الـرشيك كالنقود وفعلم أن الثمن إن كان مثليا 
 .القديم الثمن مثليا، وإن كان قيميا دفع ما يساوي قيمته

فلو عجز الشفيع عن دفع الثمن الذي وقـع عليـه البيـع فـال 
 ٢٠ كأن يقول عمرو ال أسـتطيع دفـع ثمـن الــ شفعة حينئذ

 . رشيك جديدمعهبقرة فحينئذ يسقط حقه ويدخل 
 



 طلب الشفعة يكون عىل الفور فإن أخرهـا الـشفيع مـع: نياثا
 .القدرة عىل طلبها سقطت

بمعنى أن الرشيك القديم متى علـم بـالبيع عليـه أن يـذهب 
مبارشة ويشفع العقار لـصاحلة وال يتـأخر فـإن تـأخر سـقط 

 .حقه
زيـد نـصيبه لعمـرو زيد وعمرو رشيكـان يف دار فبـاع : مثال

و وهو يف بيتـه فـذهب مبـارشة وبعد يومني وصل اخلرب لعمر
ودفـع الـثمن فهنـا الـشفعة متلكت الدار بالشفعة لبكر وقال 

 .جرت كام هو املفروض فيها من الفور
وال نقصد بالفور أنه عليه أن يذهب راكضا أو يسوق السيارة 
برسعة كبرية بل يذهب ماشيا أو راكبـا وإذا كـان عـىل طعـام 

يـذهب أو كـان ووصله اخلرب فـال بـأس أن يكمـل طعامـه و
حمصور البول فيذهب للخالء ويقيض حاجته أو كـان يـصيل 
 .وسمع باخلرب فيتم صالته ويذهب كل ذلك ال يرض بالفورية



والضابط يف ذلك أن كل ما عده العـرف تـأخريا فتـسقط بـه 
 .الشفعة

زيد وعمـرو رشيكـان يف دار فبـاع زيـد نـصيبه لبكـر : مثال
 غدا اذهـب وأقـول فوصل اخلرب لعمرو صباحا فقال ال بأس

متلكت بالشفعة وأحصل عـىل الـدار كاملـة فهـل يعـد هـذا 
 تأخريا؟
نعم ويسقط حق الشفعة ويتملك بكر نـصيب زيـد : اجلواب

 .ملكا قطعيا
أي حيث ال يوجد عذر ) مع القدرة عىل طلبها ( ومعنى قولنا 

فإنه يف حالة عدم وجود العذر تسقط الفورية أما مـع وجـود 
 .العذر فال تسقط

 ال يـستطيع أن يـذهب ستـشفى شـخص مـريض يف امل:مثال
 ِّويطلب الشفعة فهذا معذور ولكن نقـول لـه وكـل أحـد أي

 وكـيال عنـك يقـول هلـم متلكـت الـدار ملـوكيل اأرسل أحـد
بالشفعة، فإن مل جيد وكـيال كفـى اإلشـهاد أي يـشهد النـاس 



متلكـت اشـهدوا أين يقـول هلـم كاملرىض مـثال والذين حوله 
 .فعةالدار بالش

وكذا إذا كان مسافرا فإنه معذور ال يستطيع أن يأيت عىل الفور 
 . وإال اكتفى باإلشهادقدرإن  أحدا ّولكن يوكل
أحكام الفقـه  يعرفوا وهي أن أكثر الناس عوام مل: وهنا مسألة

عىل   مل أعلم أن الشفعة تكوناللشفعة، فهل إذا قال العامي أن
هل نعذره ويبقى له حق الشفعة أو نقول له بـل سـقط الفور ف
 حقك؟

 ّما دام عاميا يمكن أن خيفى عليه ذلك فهو معذور: واجلواب
 ولكن إذا كان الخيفى عليه كمن يدرس هذا وله حق الشفعة،

الكتاب فال نقبل قوله ألنه قد علـم هبـذا الـدرس أن طلـب 
 .الشفعة يكون فوريا

      
     
 

  



 "ئلتان مس"
 

ّإذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها نصيبه مـن قطعـة : وىلاأل
أرض فللرشيك القديم أخـذ األرض بالـشفعة مـن الزوجـة 

 .مثيالهتامهر قيمة ويدفع هلا 
م ثم إن ١٠٠٠زيد وعمرو رشيكان يف أرض مساحتها : مثال

 فـام هـو ّزيدا تزوج وجعل مهـر زوجتـه نـصيبه مـن األرض
 احلكم هنا؟

  . لزوجة زيد متلكت بالشفعةلعمرو أن يقول: اجلواب
 سيدفع لتلك الزوجة؟ولكن أي يشء

مـرأة مهـرا يناسـبها إاجلواب مهر مثيالهتا، بمعنـى أن لكـل 
ويناسب مـن هـو يف مكانتهـا ووضـعها االجتامعـي، فبنـت 
الوزير ليست كبنت رجل فقري، فننظر ما هو مهر مثيالهتا بني 

و للمـرأة فهنـا يـدفع عمـر$ ١٠٠٠٠النساء فإذا قالوا مـثال 
 .ويأخذ األرض كلها له$ ١٠٠٠٠



ــا  يف ( فعلــم أن العــوض املــذكور يف تعريــف الــشفعة بقولن
 .يشمل مهر الزوجة أيضا) اململوك بعوض 

 إذا كان الشفعاء مجاعة استحقوا الـشفعة عـىل :املسألة الثانية 
 .قدر حصصهم من األمالك

م ٦٠٠زيد وعمـرو وعـيل رشكـاء يف أرض مـساحتها : مثال
د نصفها ولعمرو ثلثها ولعـيل سدسـها ثـم إن زيـدا بـاع فلزي

 حصته وهي النصف لبكر فلمن تثبت الشفعة وكم قدرها؟
تثبت الشفعة لكل من عمرو وعيل فهنا يف هذا املثال : اجلواب

تعدد الشفيع، وحينئذ فنصف األرض هلام يأخـذاهنا بالـشفعة 
 ومعلوم أن الثلث هـو حاصـل مجـع ولكن عىل قدر حصتهم

 . سدس فيكون لعمرو حصتان ولعيل حصة+ سدس 
 ٢٠٠ ولعمـرو ٣٠٠ لزيـد ٦٠٠بمعنى أن األرض مساحتها 

 التـي هـي حـصة زيـد ٣٠٠، فحينئذ نـوزع الــ ١٠٠ولعيل 
 وعـيل يأخـذ ٢٠٠ ضعف النـصيب أي  فعمرو يأخذ،عليهم
 .٢٠٠ وعيل ٤٠٠ فيكون نصيب عمرو الكيل ١٠٠



لثلـث فكيـف ولو فرضنا أن البائع هو عمرو الـذي نـصيبه ا
 يوزع النصيب بالشفعة؟

 أسـداس ٣= بقدر احلـصص ومعلـوم أن النـصف : اجلواب
 . أضعاف مال عيل٣فيكون لزيد 

 م  ٥٠ فيكــون القــسم ٤ نقــسمها عــىل ٢٠٠فحــصة عمــرو 
 فيـصري نـصيب زيـد ٥٠ ويأخذ عيل ١٥٠فحينئذ يأخذ زيد  

 .م١٥٠م ونصيب عيل ٤٥٠الكيل 
 نـصيبه الـسدس فكيـف ولو فرضنا أن البائع هو عـيل الـذي

 يوزع النصيب بالشفعة؟
 أسـداس ٣= بقدر احلـصص ومعلـوم أن النـصف : اجلواب
 فيأخـذ  ٥ سدس، فحينئذ نقسم حصة عـيل عـىل ٢= والثلث

 .٢ و عمرو ٣زيد 
 .٤٠ وعمرو ٦٠، فيأخذ زيد ٢٠= ٥ ÷ ١٠٠فحصة عيل 

م، ونـصيب عمـرو الكــيل ٣٦٠فيكـون نـصيب زيـد الكــيل 
 .م٢٤٠



 "  خالصة الباب"
 

حق متلك قهري يثبت للرشيك القديم عىل الـرشيك : الشفعة
 .احلادث يف اململوك بعوض

وخالصتها أن يكون هنالك رشيكـان فيبيـع أحـدمها نـصيبه 
مـا من الـرشيك اجلديـد  لرجل ثالث فالرشيك القديم ينتزع

 . اشرتاه ولو بغري رضاه ويرد عليه ماله
  .شفيع، ومشفوع، ومشفوع منه: وأركاهنا 

 .ط الشفيع كونه رشيكا ال جارافرش
، وأن ال قــابال للقــسمة  أن يكــون: ورشوط املــشفوع اثنــان

 .يكون منقوال
 :وأحكام الشفعة اثنان

 . يتملك الشفيع املشفوع بنفس الثمن الذي بيع به-١
الفـور فـإن تـأخر بـال عـذر   طلب الـشفعة يكـون عـىل-٢

 .سقطت



 :وهنا مسألتان
صيبه من األرض أخذه الشفيع  إذا تزوج رجل امرأة عىل ن-١

 .من الزوجة بمهر املثل
املـشفوع قسم ي إذا كان الشفعاء مجاعة استحقوا الشفعة و-٢

 .بينهم عىل قدر حصصهم من األمالك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 الشفعة

 
                                 مسائلها                                                                                        أركاهنا                                  أحكامها

                              التملك بنفس الثمن    )رشيكا( شفيع               
  وهي عىل الفور                   ) تنقسماأرض(مشفوع                

    مشفوع منه                 
                                                                               من تزوج عىل أرض فالشفعة بمهر املثل  

 فعاء فالشفعة عىل قدر امللك                                                                              إذا تعدد الش
 
 
 
 
 
 
 
 



 "أضواء عىل النص  "
 

 فصل(                                                   
ُوالشفعة َْ َ باخللطةٌ* واجبة*ُ ْ  .ِوارِ دون اجل*ُ

ُ، ويف كـل مـا ال ينقـل مـن * دون مـا ال ينقـسم*فيام ينقسم
 .ليه البيع الذي وقع ع*، بالثمن* وغريه*ِارَقَعْ كال*األرض

............................................................ 
للرشيك القديم عـىل الـرشيك اجلديـد يف اململـوك  هي حق متلك قهري يثبت* 

 .بعوض
 بـل أي ثابتة باخللطة وليس معنى واجبة أنـه يلـزم الـشفيع أخـذها وإال أثـم * 

 .جوب هنا يراد به معناه اللغوي فالوالشفيع باخليار إن شاء شفع وإن شاء ترك
 .وهو أن يكون رشيكا ال جاراع فيشدون اجلوار وهذا رشط ال ِأي بالرشكة* 
 .هذا هو الرشط األول للمشفوع وهو أن يكون قابال للقسمة* 
 .كحامم صغري إذا قسم مل يعد باإلمكان جعله محامني فال شفعة فيه حينئذ* 
 .البناء واألشجار أما املنقول فال شفعة فيهبأن يكون أرضا سواء لوحدها أو مع * 
   . مثاالن ملا ال ينقلكالعقاروغريه وقوله لدار واألرض والقرية اسم لالعقار هو* 
 . يكون ثابتا غري منقول كحامم كبريبأن أي وغري العقار مما هو يف معناه *
 .أقل منه ثابتة للشفيع بالثمن الذي وقع به البيع ال بى أي الشفعة واجبة بمعن*



 .*بطلت* مع القدرة عليها* عىل الفور فإن أخرها*وهي
ٍج امرأة عىل شقصّوزوإذا ت ْ ِ ْ أخذه الشفيع بمهر املثل*ً ِ ِ ْ ُ َُ*. 

ًوإذا كان الشفعاء مجاعة استحقوها ِ عىل قدر األمالك*ُ ِ ْ َ*.( 
 
 
 

............................................................ 
 .ة يكون عىل الفورأي طلب الشفع* 
 .أي فإن أخر طلبها* 
 .أي مع القدرة عىل طلبها بأن ال يكون معذورا* 
ّحقه كاملريض ولكن عليه أن يوكل فإن مل بأما املعذور فال تبطل فال حق له فيها * 

 .أشهد الناسيقدر 
الشقص هو القطعة من األرض أي نصيبه مـن األرش املـشرتكة جعلـه مهـرا * 

 .للمرأة
 .ر مثيالهتا من النساءأي مه* 
 .أي استحقوا الشفعة* 
 . أي عىل قدر حصصهم من األمالك* 

  



 " مسائل عملية "
 

 يف أرض فوهب زيـد نـصيبه لبكـر زيد وعمرو رشيكان -١
  فهل لعمرو أن يأخذها من بكر بالشفعة ؟   

  اشرتك زيد وعمرو يف حمل جتاري كبري ثم قسموه بيـنهم -٢
ملحل ثم إن زيدا باع حـصته لبكـر وأخذ كل واحد جهة من ا

 فهل يتملكها عمرو بالشفعة؟
زيد وعمرو أخوان مشرتكان يف منـزل صـغري هـو غرفـة  -٣

 صغرية ومرافقها ثم إن زيدا باع نصيبه فهل لعمرو الشفعة؟
اشرتك زيد وعمرو يف رشاء زورق فباع زيـد نـصيبه فيـه  -٤

  فهل لعمرو الشفعة؟
............................................................ 

 بغري عوض ألن اهلبة ال عوض فيها ونحن لنصيبُ الشفعة له ألنه قد ملك ا-١
   .نشرتط أن يكون املشفوع مملوكا بعوض

 . ال يتملكها بالشفعة ألنه بالقسمة صار جارا ال رشيكا ورشط الشفيع الرشكة-٢
  .ىل منزلني صغريين إ بسبب صغره ليس له ألن هذا العقارالينقسم -٣
 . ال شفعة له ألن املشرتك بينهام منقول وليس أرضا-٤



زيد وعمـرو رشيكـان يف أرض فبـاع زيـد نـصيبه لبكـر        -٥
 بالشفعة ولكن اليملك ا، وعمرو يريد أن يأخذه$٥٠٠٠بـ 

البـاقي دينـا يف ذمـة لـه ومل يرض بكر أن يكون $ ٤٥٠٠إال 
  أخذه بالشفعة؟يعمرو فهل 

 وعمرو رشيكان يف أرض فباع زيد نصيبه منها لبكـر  زيد-٦
 سيارات خمتلفة النوع مستعملة فامذا يدفع عمرو ١٠يف مقابل 

 كي يتملك بالشفعة ؟
زيد وعمرو رشيكان يف دار فباع زيد نـصيبه لبكـر فعلـم  -٧

ّبذلك عمرو ومر يوم ويومان ومل يطلب الشفعة ثم طلبها من 
   فهل تثبت له؟يف التأخري غري أن يكون له عذر

............................................................ 
 ال يأخذه بالشفعة ألنه مل يملك الثمن الذي وقع عليه البيع كامال، فلو فرضنا -٥

 .أن بكرا ريض بالدين فله الشفعة حينئذ
  .  قيمة هنا السيارت متقومات فتقدر بالقيمة فينظر قيمتها يف السوق ويدفع ال-٦
 .ال تثبت له بل هي ساقطة لوجود التأخري بغري عذر -٧



 زيد وعمرو رشيكان يف أرض فباع زيد نصيبه لبكر وكان -٨
عمرو أسـريا يف سـجون العـدو فأشـهد الـسجناء أنـه متلـك 
بالشفعة ثم إنه خرج بعد سنة وأراد أن يتملك الدار بالـشفعة 

 فهل يسقط حقه للتاخري ؟  
كان يف بستان فتزوج زيـد هنـدا وجعـل  زيد وعمرو رشي-٩

مهرها نصيبه من البستان فهل لعمرو حق الشفعة وكم يـدفع 
 واحلالة هذه؟

م ١٢٠٠ زيد وعمـرو وعـيل رشكـاء يف بيـت مـساحته -١٠
النصف ولعمرو الربع ولعـيل الربـع ثـم إن عمـرا بـاع فلزيد 

  حصته لبكر فكيف تكون الشفعة بني زيد وعيل؟
............................................................ 

 . ال يسقط ألنه كان معذورا وفعل الذي يقدر عليه وهو اإلشهاد-٨
 . نعم له الشفعة ويدفع هلا مهر املثل-٩
 عىل قدر حصتهم وبام أن زيدا له النصف وعليا له الربع فيكون لزيد سهامن -١٠

ــع البيــت وهــو  ــد  ف٣ نقــسمه عــىل ٣٠٠ولعــيل ســهم أي رب  ٢٠٠يكــون لزي
  . ١٠٠ولعيل



  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 "ِ باب القراض "
  

ُالقراض  َ آخـرٍ شـخصِ بيدً ماالُ املالكَ يدفعْ يقتيض أنٌعقد: ِ
 . بينهامُ والربحِ فيهتاجرلي
، قال لعمـرو مل ال أدفـع لـك أموالزيد رجل صاحب : مثال

 ماال تتاجر بـه والـربح بيننـا فقـال عـىل بركـة اهللا فقـال زيـد
والربح بالنـصف بيننـا فقـال عمـرو $ ١٠٠٠٠قارضتك يف 
 .قبلت

فهنا دفع زيد ماله لعمرو ليتاجر فيه وماحيصل من ربح يكون 
 .بينهام فهذا هو القراض

أن يكون عىل أحـدمها املـال وعـىل اآلخـر العمـل حاصله  و
 .والناتج من ربح بينهام

ل ملـاونقصد بالعمل هو التجارة من بيع ورشاء فيدفع املالك ا
أي بضاعة مباحة كسلع للعامل وهو يبيع ويشرتي أي يشء و



أو سـيارات أو أثـاث كهربائية أو مـواد غذائيـة أو عقـارات 
 .منزيل فكل ذلك من القراض الرشعي
 :وأركانه ستة تنتزع من التعريف وهي

 .أي صاحب املال وهو هنا  زيد:  املالك-١
ِوهو الشخص اآلخر الذي يتجر وهو: العامل -٢   هنا عمروَّ
 .$١٠٠٠٠أي النقود وهي هنا :  املال-٣
 . وهو التجارة بكل أنوعها:  العمل-٤
 .وهو ما سيحصل من العمل واملتاجرة:  الربح-٥
يف وهي اإلجياب والقبول وهـي هنـا قارضـتك :  الصيغة-٦

 .والربح بالنصف بيننا وقول عمرو قبلت$ ١٠٠٠٠
فهـذا  ... عقـد :وال خيفى أنه حينام قلنا يف تعريـف القـراض

 فيكـون  اإلجيـاب والقبـولهـوترصيح بالصيغة ألن العقـد 
 .التعريف قد اشتمل عل كل أركان القراض

 
 



 " رشوط األركان "
 

 . معا العقل والبلوغ واإلختياراملالك والعامليشرتط يف 
 فال يصح أن يكون أحدمها غري عاقل أو غري بالغ أو غري خمتار

ليتاجر فيها والربح بيـنهام لرجل  $١٠٠٠أعطى صبي : مثال
 .ِفال يصح عقد القراض ألن املالك غري بالغ

 أن يكون نقدا، فال يصح بغري النقد أي بغـري ال املويشرتط يف
ــة ــالالعمــالت النقدي ــدوالر والري ــدينار وال ــدرهم وال   كال

 .فاليصح بعروض التجارة
 سـيارت حديثـة وقـال اجتـر هبـا ١٠دفع زيـد لعمـرو : مثال

 .ا فال يصح ألن املال هنا غري نقدوالربح بينن
 صـاع مـن حنطـة قـال اذهـب ١٠٠٠دفع زيد لعمرو : مثال

 .واجتر هبا والربح بيننا فهذا قراض فاسد
د ثـم و صاع وحوهلـا إىل نقـ١٠٠٠اذهب وبع الـ : ونقول له 

 أنـا ال أسـتطيع البيـع : فإن قـال،اعطها لعمرو كي يتاجر هبا



وكيـل توكلـه ليبيـع عنـك، أو أريده هو أن يبيع قلنا هذا إما ت
تأجري تؤجره كي يعمـل عنـدك بائعـا وبالتـايل تعطيـه أجـرة 

 .معلومة فليست هذه من القراض يف يشء
 :رشطانالعمل  ويشرتط يف

 أن يأذن املالك للعامل يف الترصف بالبيع والرشاء مطلقـا -١
 .يف األشياء التي ال ينقطع وجودها غالبا بالبيع والرشاءأو 

 نوعا معينا يبيع  العامل ال يفرض عىلعىل املالك أن بمعنى أن
 بل يأذن له يف الترصف مطلقا يشرتي ويبيـع مـا ويشرتي منه

 جيوز أن حيـدد لـه نوعـا معينـاواحلالة الثانية  ،هذه حالة يشاء
 .ولكن برشط أن ال ينقطع وجود هذا اليشء يف السوق غالبا

ا عـىل أن لعمرو وقال له قارضتك هب$ ٦٠٠٠ دفع زيد :مثال
 حيدد له نوعا معينـا للتجـارة الربح بيننا فقال عمرو قبلت ومل

 .فيه، فهنا أذن املالك للعامل يف الترصف مطلقا عن أي تقييد
لعمرو وقال له قارضتك هبا عـىل أن $ ٦٠٠٠دفع زيد : مثال

 .تشرتي وتبيع باحلنطة والربح بيننا فقال عمرو قبلت



 فإذا كانـت احلنطـة نا فننظرللعامل نوعا معي د املالكفهنا حد
غالبا وجيري البيع والرشاء هبا عىل طوال  ال تنقطع من السوق

السنة يف تلك البقة التي يتـاجر فيهـا فحينئـذ عقـد القـراض 
 .صحيح

وإذا فرضنا أنه يكثر انقطاع احلنطة من السوق فهنـا ال يـصح 
ينفع التجارة هبـا  عقد القراض ألنه ينقطع وجودها كثريا فال

 !ه إذا انقطعت فبم يتاجر ألن
زيد وعمرو اتفقا عـىل القـراض ورشط عليـه زيـد أن : مثال

 .لندارة هذه املادةالعقد  األمحر فهنا اليصح ياقوتيتاجر يف ال
 .ألنه إذا انقطع نادرا ال يرض) غالبا ( وقلنا 

واخلالصة هي أن اإلذن من املالك إما أن يكون مطلقا وهـذا 
يكون إذنا مقيدا يف الترصف يف نـوع جائز بال رشط، وإما أن 

معني وحينئذ هذا جائز برشط أن ال ينقطع وجود ذلك النوع 
 .غالبا، فإن فقد الرشط فاليصح

 .فتحصل أن القراض نوعان مطلق ومقيد



 .قدر العمل بمدة معينةُ أن ال ي-٢
يقـول مـدة سـنة ف$ ٣٠٠٠ضـتك بــ رأن يقول زيد قا: مثال

 .  دد بمدة معينة ألنه حمعمرو قبلت فهنا اليصح العقد
، فـإن مل  يف العقـد أن يكون جـزءا معلومـاالربحط يف ويشرت

 .ينص يف العقد عىل املقدار فال يصح
فقـال عمـرو $ ٢٠٠٠٠قال زيد لعمـرو قارضـتك يف : مثال

 .قبلت فال يصح عقد القراض ألنه مل ينص عىل مقدار الربح
 بـل يـصح ومقدار الربح ال نشرتط أن يكون نصفا لكل منهام

بأي جزء يقبالن به كقارضتك يف كذا ويل ثالثة أربـاع الـربح 
 .والربع لك، أويل ثلثا الربح والثلث لك 

فأي جزء حمدد كالنصف والربع والثلث والسدس يـصلح يف 
 .القراض واملهم هو الرتايض والقبول

بقي أن يعلم أن اخلسارة تكون عىل املالك فقـط، أمـا العامـل 
 وتكون خسارته يف ضـياع جهـده وتعبـه فال يتحمل أي يشء

 .بال ربح



 لفظ من كل مـنهام كـأن يقـول قارضـتك  الصيغةويشرتط يف
بكذا والربح مناصفة فيقول قبلت، أو خذ هذا املال فاجتر بـه 

 .ويل الثلثان فيقول موافق فال بد من إجياب وقبول
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أحكام القراض "
 

 .دوانالضامن عىل العامل إال بع: أوال
أي يد العامل يف القـراض يـد أمانـة فاليـضمن إالبـالتفريط 

 .والتعدي
قارض زيد عمرا بمبلغ مليون دوالر فاشـرتى عمـرو : مثال

هبــا مالبــس مــستوردة وخزهنــا ملوســم الــصيف ثــم هجــم 
لصوص عىل املخزن فرسقوا كل املالبس فهـل يـضمن املـال 

 لزيد ؟
 .ال يضمن شيئا ألنه غري مفرط: اجلواب
صل التفريط بمخالفة رشط املالك كأن يرشط عليـه أن ال وحي

 بكثرة للغرق فريسـلها عرب البحر ألهنا عرضة يرسل البضاعة
  .فإنه حينئذ يضمن للاملك املالغرق السفينة تفا ربح



ّبمعرفة أن يد املالك يد أمانه فإنه يصدق فيامخيرب به فلو قـال و
ألنـه  صـدق كـذا إنني ربحت كذا صدق أو خرست العامل
 .مؤمتن

 .ومن هنا يعلم أن املالك يف خطر إن ائتمن من ليس بأمني 
 .إذا حصل ربح وخرسان جرب اخلرسان بالربح: ثانيا
مقارضة والـربح بالنـصف $ ٣٠٠٠٠ دفع زيد لعمرو :مثال

 سـيارات كـل سـيارة بــ ٣ بـه فأخذ عمـرو املـال واشـرتى
 أي ربـح ألـف$ ١١٠٠٠، فباع السيارة األوىل بـ $ ١٠٠٠٠

أي مل يربح شيئا وبـاع الثالثـة $ ١٠٠٠٠دوالر وباع الثانية بـ 
، فهنا لو بـاع عمـرو الـسيارة األوىل أي خرس ألفا$ ٩٠٠٠بـ 
$ ٥٠٠ ها قد ربحنا ألف دوالر أريد نصيبي من الربح :وقال

فهذا ال يصح بل ال بـد أن خيـرج رأس املـال أوال أعنـي الــ 
، فهنـا نجـرب وبعد ذلك ينظـر إن كـان ربـح أوال $ ٣٠٠٠٠

األوىل ألفـا وخـرست الـسيارة الربح باخلسارة فقـد ربحـت 
الثالثـة ألفـا أي حتمـل األلـف األوىل األلـف الثانيـة فيكـون 



حاصل العمل الربح واليـستحق العامـل شـيئا فرتجـع الــ 
 .للاملك وليس للعامل يشء$ ٣٠٠٠٠

إخـراج رأس و يكـون بعـد القـسمةواخلالصة أن الربح إنـام 
 .هاملال القبل
عقد القراض جائز من الطرفني فلكل منهام فسخه متـى : ثالثا
 .شاء
ثم بعـد قراضا وتاجر هبا $ ١٠٠٠٠دفع زيد إىل عمرو : مثال

فيقـوم وطلب زيـد النقـود شهر طلب زيد فسخ العقد بينهام 
عمرو ببيع البـضاعة ومعرفـة رأس املـال والـربح واخلـسارة 

 . ويذهب كل واحد باملهوإعطاء كل ذي حق حقه
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

َعقد يقتيض أن يدفع املالك ماال بيد شـخص آخـر : القراض ٍ ِ ً ُ َ ْ ٌ
ُليتاجر فيه والربح بينهام ِ. 

 .مالك وعامل ومال وعمل وربح وصيغة:  ستةوأركانه
 .فيشرتط يف املالك والعامل العقل والبلوغ واالختيار

 .ويشرتط يف املال أن يكون نقدا
التـرصف بأذن املالـك فيـه للعامـل العمـل أن يـويشرتط يف 

 .مطلقا أو فيام الينقطع وجوده غالبا، وأن ال حيدده بمدة
 .ويشرتط يف الربح أن يكون معلوما 

 .فظيانلويشرتط يف الصيغة اإلجياب والقبول ال
 :وأحكامه ثالثة

 . ال يضمن العامل إالبالتفريط-١
 .رب اخلرسان بالربحُ إذا حصل ربح وخرسان جي-٢
 .راض عقد جائز من الطرفني الق-٣

  



 " املخططات التوضيحية "
 " املخططات الرئيسية "

    
 القراض

 

             أحكامه                              أركانه                               
 ) اختيار- بلوغ-عقل( مالك                         

 ) اختيار- بلوغ–عقل(  عامل                         
 )النقد   (                         مال
 ) عدم التحديد بمدة -عدم التضييق (                         عمل
 )أن يكون معلوما  (                         ربح
 )لفظ من كل من العاقدين  (                         صيغة

 
 .ال يضمن العامل إالبالتفريط                        
 .إذا حصل ربح وخرسان جيرب اخلرسان بالربح                        
 .القراض عقد جائز من الطرفني                         

 
  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                              
 مـن الـدراهم *ٍّأن يكون عىل ناض: وللقراض أربعة رشائط

 * للعامل يف الترصف مطلقـا*والدنانري، وأن يأذن رب املال
 ال ينقطع وجوده غالبا، وأن يشرتط له جزءا معلومـا *أو فيام

 .ّمن الربح، وأن اليقدر بمدة
وال ضامن عىل العامل إالبعدوان، وإذا حصل ربح وخـرسان 

ِجرب اخلرسان بالربح ُ َُ ِ*.(  
............................................................ 

 .أي نقد فاليصح بالعروض والسلع* 
 .أي املالك* 
 .أي من غري أن حيدده له نوعا معينا من املواد يتاجر فيه* 
 .أي وجيوز أن حيدد له نوعا ال ينقطع وجوده غالبا من السوق كاحلنطة مثال* 
 ، وأن حتـصل العامـل وأن حيصل ربح فقط فيكون للاملك: هي ثالث حاالت* 

خسارة فقط فهي عىل املالك فقط، وأن حيصل ربـح وخـرسان فيجـرب اخلـرسان 
 .رأس املال وإخراجإال بعد قسمة املال  وال حيصل ملك الربح.بالربح

  



 " مسائل عملية "
 

 دفع زيد بـضاعة عنـده لعمـرو وقـال لـه خـذها وبعهـا -١
 والربح بيننا فهل يصح ؟

ــد عمــرا يف  -٢ ـــالرز $ ٢٠٠٠قــارض زي ــاجر ب عــىل أن يت
 البسمتي فهل يصح عقد القراض؟

عىل أن يكون للاملـك كـل $ ٤٠٠٠ قارض زيد عمرا يف -٣
  فهل يصح عقد القراض؟$ ٢٠٠شهر 
  أشهر فهل يصح ؟٦ملدة $ ٣٠٠٠٠ قارض زيد عمرا يف -٤
 

............................................................ 
 .القراض ال يصح إال عىل نقد ال يصح ألن -١
إن كان ينقطع كثريا و ، ننظر إن كان ال ينقطع هذا الرز من السوق غالبا فيصح-٢

    .فاليصح
 ال يصح ألننا نريد أن يكون الربح حمددا بالنسبة كالنصف والربع ال باملقـدار -٣

 .فهذا قراض فاسد$ ٢٠٠من يقول إنه سريبح كل شهر ليعطيه املعني، ثم 
 .يصح ألن عقد القراض جيب أن الحيدد بمدة زمنيةال -٤



واشرتط عليـه أن اليبيـع $ ١٠٠٠٠قارض زيد عمرا يف  -٥
ص مـن الـدفع وال ّبالدين فباع عمرو بالدين لبكر ثم إنه متلـ

 بينة عليه فهل يضمن عمرو لزيد املبلغ الذي يف ذمة بكر؟
 قارض زيد عمرا يف نصف مليـون دوالر عـىل أن الـربح -٦

ــنهام ــرو بي ــصف فاشــرتى عم ــح األول ٥ بالن ــارات رب  عق
وبـاع الرابـع $ ٥٠٠وخرس الثالـث $ ٣٠٠والثاين $ ٢٠٠٠

 واخلامس بنفس سعر الرشاء فكم لكل واحد من مال؟   
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .ّ نعم يضمن ألنه فرط حينام باع بالدين-٥
فريجع عمرو النصف مليون لزيد $ ١٨٠٠=٥٠٠-٣٠٠+٢٠٠٠ الربح هو -٦

  .$٩٠٠الربح ويأخذ هو $ ٩٠٠ألنه رأس املال وفوقه 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " باب املساقاة "
 

عقد يدفع به املالك النخل أو شجر العنب لـشخص : املساقاة
 .يتعهدمها عىل أن له جزءا من الثمرة

غ له فقال لعمرو زيد عنده بستان نخيل ولكنه غري متفر: مثال
مل ال أدفع إليك النخل تتعهـده بالـسقي والرعايـة مـدة سـنة 

 فقال زيد ساقيتك عىل ،وأعطيك نصف ما يثمر من متر فوافق
 .ًهذا النخل سنة لتتعهده ولك نصف الثمر فقال عمرو قبلت

 فهنا دفع زيد نخيله إىل عمرو ليتعهده بالرعايـة مـدة سـنة يف 
ر أشجار النخيل من التمر فهـذه مقابل أن يأخذ نصف ما تثم

 .هي املساقاة
 :وأركاهنا ستة
 .وهو صاحب النخل وشجر العنب وهو هنا زيد: املالك
 .وهو الذي يرعى األشجار وهو هنا عمرو: العامل
 .وهو تعهد النخل أو شجر العنب بالرعاية: العمل



 .وهي التمر والعنب: الثمرة
 النخـل وشـجر أي ما سيقع عليه العمـل وهـو: ِمورد العمل
 .العنب
ساقيتك عـىل  وهي لفظ العاقدين وهي هنا قول زيد: الصيغة

ًهذا النخل سنة لتتعهـده ولـك نـصف الثمـر وقـول عمـرو 
 .قبلت

وهنا مسألة هـل جتـوز املـساقاة عـىل غـري النخيـل وأشـجار 
 العنب؟
النخـل أو شـجر ( ال جتوز ولذلك قلنا يف التعريف : اجلواب
 .د العمل ال غريِفهذان مها مور) العنب 
شخص عنده بـستان برتقـال دفعـه لـشخص ليتعهـده : مثال

بالسقي والرعاية عىل أن له نـصف الثمـرة فهـل يـصح هـذا 
 العقد؟
اليصح ألنه ال تـصح املـساقاة إال عـىل النخيـل أو : اجلواب

 .أشجار العنب



فالربتقال والتني والزيتون والرمان والبطيخ والتفاح وغريهـا 
 .ا املساقاةكلها ال تصح فيه

ولكن قد يقال قد تدعو احلاجة إليهـا كـأن يكـون عنـد زيـد 
أشجار برتقال وهو غري متفرغ لرعايتهـا أو ال يملـك اخلـربة 

 فامذا يفعل يف هذه احلالة ؟
يستأجر شخصا يرعاها وله أجر معلـوم وال يكـون : اجلواب

أجره الثمرة، ويمكن أن يتفق معه عىل تأخري استالم األجـرة 
 .د معني كي يتمكن من بيع الثمر ودفع أجرتهإىل موع

فتحصل أن أخذ مـا سـيظهر مـن الثمـر يف مقابـل العمـل ال 
 .يصح عىل غري النخل وشجر العنب

 
 
 
 

  
  



 " رشوط األركان "
 

 العقل والبلوغ واالختيار فال يصح املالك والعامليشرتط يف 
 .أن يكون أحدمها غري بالغ أو غري عاقل أو غري خمتار

دفـع رجـل مـسن أشـجار عنبـه إىل صـبي قـوي كـي : مثال
 . يتعهدها والثمر بينهام، فاليصح ألن العامل غري بالغ

 أن يكـون حمـددا بمـدة معلومـة كـسنة أو يف العملويشرتط 
 .سنتني أو عرشين سنة

قال زيد لعمرو ساقيتك عىل شـجر العنـب لتتعهـدها :  مثال
عدم ذكر املدة بربع الثمر فقال وافقت، فهنا ال تصح املساقاة ل

 .يف العقد
 .كوهنا معلومة املقدار باجلزئية: يف الثمرةويشرتط 

أي حيدد العاقد نسبة الثمرة التي للعامـل بـأي جـزء يتفقـان 
عليه كثلثني أو نصف أو ثلث أوسدس، وال يـصح حتديـدها 

 ٢٠باملقدار املعني كأن يقول زيد ساقيتك لتتعهدها سنة ولك 



 كنـصف وثلـث ة فنحن نريد نسبطنا من التمر فهذا ال يصح
 .وال نريد مقدار حمددا بالكمية

ُأن اليبدو صالحيف مورد العمل ويشرتط   . ثمرهَ
والعنب  مل يبدءا بالصالح والنـضوج  بـل  أي أن يكون التمر
 . كي حيصل النضوج ورعايةحيتاجان إىل عمل

فاذا ساقى زيد عمرا عىل النخيل بعد ما أخذ التمر باالصفرار 
طيب مل يصح العقد ألنه قد فـات معظـم العمـل عـىل أو الرت
 .العامل

 إجياب وقبول لفظيان كساقيتك عىل هـذا يف الصيغةويشرتط 
النخل بكذا، أو خذ هذا النخـل وتعهـده ولـك كـذا، وكـذا 

 .مايقارب ذلك من األلفاظ
 
 
 
 



  " أحكام املساقاة "
 

 العامـل عـىلالعمل الذي يعود نفعه عـىل الثمـرة فهـو : أوال
 . والعمل الذي يعود نفعه عىل إىل األرض فهو عىل املالك

 بمعنى أن هنالك أعامل جيب عىل كـل مـن املالـك والعامـل 
القيام هبا ، فام كان من العمل يعود نفعه عىل ثمـرة األشـجار 
من النخيل والعنب فهذا عـىل العامـل، وذلـك مثـل الـسقي 

يابـسة ات وقطع األغـصان البيدوالتلقيح والتسميد ورش امل
وعمل حفر نحو الشجرة ليستقر فيها املاء وتنظيف الـسواقي 

 .التي جيري فيها املاء من األوساخ، وقطع الثامر ومجعها
  وأما عمل املالك فكل ما يتعلق بـاألرض مـن بنـاء حيطـان 
حتيط بالبستان وحفر األهنار أو اآلبار و توفري مصادر إخـراج 

 .ئيةاملاء كالدوالب أو املاطورات الكهربا



وهنا مسألة لو رشط املالك عىل العامـل أن يقـوم بـيشء مـن 
واجباتـه، أو رشط العامـل عــىل املالـك أن يقــوم بـيشء مــن 

 .واجباته فعقد املساقاة حينئذ فاسد اليصح
اشرتط زيد وهو املالك عىل عمرو العامـل أن يبنـي لـه : مثال

 . جدارا حييط بالبستان فال يصح العقد
الثمر فال  عامل عىل زيد املالك أن يلقحاشرتط عمرو ال: مثال

 .يصح العقد
فعلم أن لكل واحد واجباتـه املحـددة واليـصح أن يـشرتط 

 .أحدمها عىل اآلخر القيام بام هو اجب عليه
 .عقد املساقاة الزم من الطرفني: ثانيا

أقول قد مىض معنا بعض العقود التي هي جائزة من الطرفني 
 .نهام الفسخ متى شاءكالوكالة والقراض فيصح لكل م

أما املساقاة فهي عقد الزم من الطـرفني فـال يـستطيع املالـك 
الفسخ ويقول للعامل اخرج مـن أريض قـد فـسخت العقـد  



واليصح من العامل أن يقول ال أريـد االسـتمرار معـك بـل 
 . عليهام امليض يف العمل إىل هنايته

 بعد ساقى زيد عمرا عىل أشجار العنب مدة سنتني، ثم: مثال
سـنة أراد زيـد أن خيــرج عمـرا مـن أرضــه ويـستبدله بغــريه 

 .فاليصح هذا ألن عقد املساقاة عقد الزم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

عقد يدفع به املالك النخل أو شجر العنب لـشخص : املساقاة
 .يتعهدمها عىل أن له جزءا من الثمرة

عمـل  ِمالك، وعامل، وعمل، وثمرة، ومورد ال: وأركاهنا ستة
 .وصيغة

 .ويشرتط يف املالك والعامل العقل والبلوغ واالختيار
 .ويشرتط يف العمل أن يكون حمددا بمدة معلومة
 .ويشرتط يف الثمرة أن تكون معلومة املقدار باجلزئية

ُاليبدو صالحِويشرتط يف مورد العمل أن   . ثمرهَ
 .ويشرتط يف الصيغة إجياب وقبول لفظيان

 :وللمساقاة حكامن
   الثمــرة هــو عــىل العامــلإىل العمــل الــذي يعــود نفعــه -١

 .والعمل الذي يعود نفعه إىل األرض هو عىل املالك
 . املساقاة عقد الزم من الطرفني-٢

  



 " املخططات التوضيحية "
 " املخطط الرئييس"

 

 املساقاة
 

          أحكامها           أركاهنا                                                    
)                                                                                                     اختيار- بلوغ-عقل (                         مالك
 ) اختيار- بلوغ-عقل (                         عامل
 )ة معلومة له مد (                         عمل
 )معلومة املقدار باجلزئية  (                         ثمرة

      ) مل يبد صالحها بعد  ( ِ                        مورد العمل
    )إجياب وقبول لفظيان  (                         صيغة

                         
 عه عىل الثمرة عىل العاملما يعود نف(                           

 .)مايعود نفعه عىل األرض عىل املالك                          و 
 .                           عقد الزم من الطرفني

 
  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                  
ِجائزة عىل النخل والكرم* واملساقاة أحدمها :  رشطان، وهلا*ْ

، والثـاين أن يعـني للعامـل جـزءا *أن يقدرها بمدة معلومـة
 *.معينا من الثمرة

عمل يعود نفعه إىل الثمـرة فهـو : ثم العمل فيها عىل رضبني 
ِّ، وعمل يعـود نفعـه إىل األرض فهـو عـىل رب *عىل العامل
 ).املال

............................................................ 
عقد يدفع به املالك النخل أو شجر العنب لشخص يتعهدمها عـىل أن : املساقاة* 

 .له جزءا من الثمرة
 .ْالكرم هو العنب وقد ورد هني رصيح عن تسمية العنب بالكرم فليتنبه* 
 .هذا رشط العمل* 
 .هذا رشط الثمرة* 
 .كالسقي والتلقيح* 
 .كحفر األهنار، وبناء حائط البستان* 

  



 "ئل عملية  مسا"
 

دفع زيد أشجار املوز إىل عمرو ليتعهدها بالرعاية عىل أن  -١
 له ربع الثمر فهل يصح؟

 دفع زيد أشجار العنب إىل عمرو ليتعهدها بالرعاية عـىل -٢
  كغم من الثمر فهل يصح؟٢٥٠أن له 
 دفع زيد نخيله إىل عمرو ليتعهدها وقـال لـه أنـت تتـوىل -٣

 رعايتها طول عمري فهل يصح؟
 دفع زيد أشجار عنبه إىل عمرو ليتعهدها ثم إهنـام اختلفـا -٤

 فيمن يقوم بجمع الثمر وتنظيفه فمن هو الذي يتوىل ذلك؟  
............................................................ 

 . ال يصح ألن املساقاة ال تصح عىل غري أشجار النخل والعنب-١
ساقاة أن يكـون نـصيب العامـل معلومـا بالنـسبة  ال يصح ألنه ال بـد يف املـ-٢

   .كالنصف والربع ال باملقدار املحدد
 . ال يصح ألنه البد أن تكون املدة حمددة بمقدارمعلوم-٣
 بام أن مجع الثمر وتنظيفه يعود نفعه إىل الثمرة نفسها فهو عىل عمرو ألنه هـو -٤

 .العامل



  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب القسم "
 

ُالقسم هو ْ  . يف املبيتِالزوجاتُ العدل بني :َ
بات عنـد هنـد ليلـة إذا ف، فاطمةٌزيد متزوج من هند و: مثال
 ليلة أخرى، فإن مل يفعل فهو فاطمةعند جب عليه أن يبيت و

ٌآثم  . ألنه ظلم إحدى زوجاتهِ
 وطئ هندا يف ليلة خيرج الوطء مثال، فلو " بيتيف امل "وقولنا 

 يف ليلة أخرى فـال نلزمـه رشعـا أن جيـامع فاطمةوبات عند 
األخرى يف ليلتها وإن كان يستحب ذلـك، ألن الـوطء تـابع 

 .للرغبة
 .فاتضح أن القسم متعلق باملبيت حال تعدد الزوجات

فلو كان لشخص زوجة واحدة فلم يبت عندها ليلـة أو أكثـر 
 . املبيت حقه فله أن يبات يف أي موضع يعجبهيأثم ألنمل 



وكذا لو كان لشخص زوجتان فأكثر فلم يبت عند أحـدمها مل 
 إنام اإلثم إذا بات عنـد واحـدة ومل  ألن املبيت حقهيأثم أيضا

 .يبت عند األخرى أما إذا ترك املبيت عندمها معا فال يأثم
فرتكهن وبات زيد عنده أربعة بيوت يف كل بيت زوجة : مثال

عند صديقه أو يف بيت أبيه فـال يـأثم، ولكـن لـو بـات عنـد 
واحدة ليلة فيجب القسم حينئذ أي يعطي لكل واحـدة ليلـة 
أيضا فإذا انتهى الدور مل جيب عليه أن يبات عند إحداهن فإن 

 .رجع وبات عند أخرى وجب القسم للبقية وهكذا
 مـن بدايـة ١زيد متزوج من هند وليىل وفاطمة يف يوم : مثال

 ٢الشهر بات عند هند، فيجب أن يبات عند البقية فبات يوم 
 انتهى الدور فإن ذهـب ا عند فاطمة فهن٣عند ليىل وبات يوم 

 يف أي مكان آخر غري بيوت زوجاته فـال ٦ و٥و ٤وبات يوم 
 عنـد فاطمـة ٧جيب عليه أن يعوضهن، فإن رجع وبات يوم 

وليلـة أخـرى عنـد وجب عليه أن يبات ليلة أخرى عند هند 
 .ليىل وهكذا



 .سلمة وغري السلمةوال فرق يف القسم بني امل
لزيد زوجتان واحدة مسلمة واألخرى نـرصانية فبـات : مثال

 .عند املسلمة ليلة فيجب أن يبات عند النرصانية ليلة
ولكن إذا كان للرجل زوجتان واحـدة حـرة واألخـرى أمـة 

 .فيكون للحرة ليلتان ولألمة ليلة واحدة
 .وجيوز أن جيعل النوبة ليلتني أو ثالث ليال

 ليال متوالية ثم خيرج ويذهب ٣أي يبات عند إحدى زوجاته 
 .ليبات عند زوجة أخرى ثالث ليال متوالية

 ليـال فـال جيـوز إال إذا رضـيت ٣أما الزيـادة عـىل أكثـرمن 
 .الزوجات بذلك

لزيد زوجتان إحدامها يف العراق واألخـرى يف سـوريا : مثال
فق معهن أن يبقى مع كـل واحـدة شـهرا فرضـني بـذلك فات

فكان يبقى مع العراقية شهرا ثم يـسافر ليبقـى مـع الـسورية 
 .شهرا فهذا جائز لرضا الزوجات بذلك

   



وال خيفى أن املبيت يكـون يف الليـل فلـذا يكـون الليـل هـو 
األصل والنهار تبع، وعادة أكثر الناس أنه خيرج من منزلـه يف 

ت عنـد اوقضاء احلاجات ثم يرجع يف الليل ليبالنهار للعمل 
 .زوجته

هلا ليلة ويوم، الليل هـو األصـل ألن وقـت الراحـة فالزوجة 
والسكون واملبيت فيه، والنهار هو الفرع ألنـه وقـت انتـشار 

 .وحركة
ففي النهار ال جيوز الدخول عىل غري املقـسوم هلـا إال حلاجـة 

 .وم هلا إال لرضورةويف الليل ال جيوز الدخول عىل غري املقس
واملقصود بالرضورة هنا األمر الشديد الذي ال حيتمل التأخري 

 .عند الناس واملقصود باحلاجة هو األمر الداعي ليشء
فاملرض املخوف واحلريق وخـوف النهـب والـرسقة وحالـة 
الوالدة ونحو ذلـك فهـذه رضورات جتيـز الـذهاب للمـرأة 

 . ليال وهناراالثانية والدخول عليها



 احلاجة فمثل أن يريد أن يأخذ متاعـا أو يـضعه أو يعطـي امأ
 . ونحو ذلك بخرب ماانفقة أو يعلمه

لزيد زوجتان هند وليىل فبات ليلـة الـسبت عنـد هنـد : مثال 
حيـرم  فيكون هلا هنار السبت أيضا أي ليلة ويوم، ففـي الليـل

عليه أن يدخل لبيت لـيىل إال لـرضورة، وأمـا يف النهـار فـال 
 . حلاجةيدخل إال

لزيد زوجتان هند وليىل فبات عنـد هنـد الليلـة ولكنـه : مثال
خرج وذهب إىل بيت ليىل ليال وبقي نصف ساعة يبحث عن 
كتاب له فهذا حرام ألنه ال يعد هذا رضورة، فلام جاء النهـار 
ذهب لبيت ليىل كي يعطيهـا سـلة اخلـضار التـي جلبهـا مـن 

 .السوق فهذا جائز للحاجة
 من يتنبه هلا من األزواج فرتاه ال يعـدل بـني ّوهذه املسألة قل

الرضات ويدخل عىل هذه متى شاء ويرى أن هذا حقه وليس 
ناها يف املقدمـة وهـي أن حكذلك، وهذه فائدة الفقه التي رش

 .يعلمك ما يريده اهللا سبحانه وتعاىل منك



 :مسألتان
َإذا أراد الزوج السفر عمل قرعة لتحديـد مـن تـسافر : األوىل ْ ُ
 .معه
 زوجـات ٤زيد يف بغداد أراد السفر إىل دمشق وعنـده : مثال

ويريد أن يأخذ واحدة فقط ويبقـى هنالـك أسـبوعا ويرجـع 
غرية صـب أسامئهن يف قصاصات ورق فيعمل قرعة كأن يكت
سحب واحدة فأهيا خرجت فهـي التـي ُتويضعها يف علبة ثم 

 .تسافر معه
 ائه حينام يرجعثم تلك املدة التي أقامها يف دمشق يقضيها لنس

 .ألنه ما دام قد صار مقيام فال يعد مسافرا
 ألنـه يعـد وأما طريق الذهاب وطريق العودة فال يقىض هلـن

 مسافرا
 .افر واحدة منهن بال قرعة جاز ذلكفإن رضني بأن تس



فإن خرج بواحدة بدون قرعة وقال كـام يقـول الكثـريون أنـا 
بـاقي نـسائه الرجل وأفعل ما أشـاء فيـأثم ويلزمـه القـضاء ل

 .والزوجة التي خترج معه ال تأثم
 إذا تزوج الشخص زوجة جديـدة فـإن كانـت :املسألة الثانية

 أيـام ٣ أيام متوالية، وإن كانت ثيبا خصها بـ ٧بكرا خصها بـ 
 .متوالية، وال قضاء للباقيات

زيد له زوجتان وتزوج امرأة ثالثـة وكانـت بكـرا أي مل : مثال
، ثـم يبـدأ بعمـل  أيـام بلياليهـا٧دها من قبل فيبقى عنجتامع 

 .الدور هلن
 
  
 
  
 
 

  



 " باب النشوز "
 

 .خروج املرأة عن طاعة زوجها : النشوز هو
حـذر النـساء لـئال توهو حرام بل كبرية من كبائر الـذنوب فل

 .تكون عاقبتهن النار
 وهنا سؤال وهو بم يتحقق النشوز ؟

 :هنالك عدة صور منها: واجلواب
ها لفراشه أي للجامع واالستمتاع فتمتنع عنـه  أن يدعو:أوال

 .لغري عذر فيها كمرض
زيد دعا زوجتـه إىل الفـراش وكانـت تغـسل املالبـس : مثال

 .فامتنعت عنه فهذا حرام ونشوز وال يعد هذا عذرا
 فإهنا تكون قد  لغري عذر إذا خرجت من منزله بغري إذنه:ثانيا

 .نشزت وعصت
 لزيـارة أقارهبـا فهـذا خرجت امرأة مـن بيـت زوجهـا: مثال

 .نشوز ومعصية



أما إذا خرجت لعذر كـأن خـشيت أن ينهـدم البيـت بـسبب 
 .اضطراب فيه فال يعد نشوزا

ّوكذلك إذا كان هنالـك أذن كـأن كانـت املـرأة تعمـل والدة 
 .للنساء وأذن هلا باخلروج فال تعد ناشزة

 . أن تغلق الباب ومتنع زوجها من الدخول للبيت:ثالثا
حصل شجار بني زيد وزوجته هند فخرج مـن البيـت : مثال

وعاد بعد ساعة ووجد الباب مغلقا ويـدق البـاب وتـأبى أن 
 .تفتح له فهذا نشوز وعصيان

 
 
 
 
  
    
 

  



 " عالج النشوز "
 

 . الرجل إما أن يظن باملرأة النشوز، وإما أن يتيقن منها النشوز
ه كـأن فإن ظن هبا النـشوز بـأن ظهـرت عالمـات تـدل عليـ

، أو  بعد أن مل تكـن كـذلكتغريت وصارت تعبس له وجهها
 أن يعظهـا أي ستحب لـهترد عليه بخشونة فحينئذ يـصارت 

ينصحها ويذكرها باهللا كـأن يقـول هلـا اتـق اهللا وتـذكري أن 
الرجال قوامون عىل النساء ويذكر هلا بعض األحاديث عسى 

 الحتامل  يرضهباهيجرها يف الفراش أو  وال جيوز أن أن ترجع
أن ذلك ليس نشوزا أو يكـون عنـدها عـذر خفـي ال يعرفـه 

 .الزوج، أو لعلها تتوب فال ننتقل إىل األشد
 بـأن وجـد منهـا مـا ذكرنـاه سـابقا فإن تيقن وحتقق نشوزها

كاالمتناع عن إجابـة الـزوج إىل االسـتمتاع أو خرجـت مـن 
  فحينئذ هيجرها يف الفـراش أي يـرتك مجاعهـامنزله بغري إذنه

فال يرضب الوجه أو شديد غري يرضهبا رضبا غري مربح أي و



يكرس اليد أو يرضب عىل املناطق اخلطرة عسى أن ترجع فـإن 
 .ّرجعت كف عنها

ــه بظهــور  ــشوز زوجت ــزوج إن ظــن ن واخلالصــة هــي أن ال
عالمات عليه فحينئذ له مرتبة واحدة وهي الوعظ والنصيحة 

 .فقط
لنشوز فحينئـذ جيـوز وإن حتقق نشوزها بوجود ما يتحقق به ا
 .له ثالث مراتب الوعظ واهلجر والرضب

 .ثم إن املرأة إن نشزت سقط حقها من القسم والنفقة
زيد له زوجتان األوىل ناشـز متنـع زوجهـا مـن الـوطء : مثال

فهذه يسقط حقها من القسم فيبات عند األخرى ويرتكها وال 
إثــم عليــه ألنــه بالنــشوز ســقط حقهــا فــال يكــون هلــا ليلــة 

 .لألخرى ليلةو
وكذا يسقط حقها مـن النفقـة أي ال ينفـق عليهـا مـن طعـام 

، وال يشمل هذا احلكـم األوالد ورشاب وملبس ونحو ذلك
 .كام هو ظاهر



 " خالصة الباب "
 

 .العدل بني الزوجات يف املبيت: القسم
 .وهو واجب عىل الزوج

 وله أن جيعل لكل زوجة يوماوليلة إىل ثالثة أيام وال يزيد عىل
 .ذلك إال برضاهن

وال يدخل يف النهـار عـىل غـري املقـسوم هلـا إال حلاجـة، وال 
 .يدخل يف الليل عىل غري املقسوم هلا إال لرضورة

وإذا أراد السفر أقرع بينهن وسافر بالتي خرجت قرعتها فـإذا 
أقام هنالك قىض هلن أيام اإلقامة وال يقيض طريـق الـذهاب 

 .واإلياب
مرأة جديدة فإن كانـت بكـرا خـصها وإذا تزوج عىل زوجته ا

بسبع أيام متوالية، وإذا كانت ثيبا خصها بثالثـة أيـام متواليـة 
 .ثم يبدأ بالقسم لزوجاته

 



 .والنشوز معصية املرأة لزوجها فيام جيب عليها
 .ويسقط به القسم والنفقة

فإن ظهرت أمارات النشوز وحصل ظن بنشوزها كأن تتغـري 
 .عظها فقطظ له بالكالم فيوتعبس بوجهه بعد لني، وتغل

فإن حتقق نشوزها كأن متتنع عن تسليم نفسها له أو خترج مـن 
منزله بغري إذنه فحينئذ جيـوز ثالثـة أمـور الـوعظ واهلجـر يف 

 .الفراش والرضب غري املربح
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 النشوز

 
                    حتقق حصوله                        ظن حصوله       

 .يعظها)                                               يعظها                          ( 
  .                                                                                      هيجرها يف الفراش

 .                                                         يرضهبا                             
 
  
 
 
 
 
 



  " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                  
ِوالتسوية يف القسم بني الزوجات واجبة َْ. 

 . حاجة*وال يدخل عىل غري املقسوم هلا لغري
ّوإذا أراد السفر أقرع بينهن َ وخرج بالتي خترج هلا القرعةَ ْ ُ. 

وإذا تزوج جديدة خصها بـسبع إن كانـت بكـرا وبـثالث إن 
 .كانت ثيبا

 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .هذا يف النهار أما يف الليل فال يدخل إال لرضورة*  



شوز إال النـ* فـإن أبـت* نـشوز املـرأة وعظهـا* وإذا خاف
 .هجرها ورضهبا* هجرها فإن أقامت عليه

ُويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها ُ ْ َ. 
 
 
 
 

............................................................ 
 . أي ظن النشوز بظهور العالمات* 
 .وال جيوز هجرها ورضهبا ألنه مل يتحقق نشوزها* 
 .وحينئذ قد حتقق الزوج نشوزهاأي امتنعت عن الطاعة وأرصت عىل النشوز، * 
 النشوز  ويفهم منه أنه قبل أن يتكرر منها هيجرهـا ا أي أدامت عليه وتكرر منه*

وال يرضهبا، فيكون عندنا عىل كالم املصنف ثالث مراتب األوىل أن يظن نشوزها 
   فيعظها فقط، والثانية أن يعلـم نـشوزها بـدون أن يتكـرر منهـا فيهجرهـا فقـط

 يعلم نشوزها وإرصارها عليه بالتكرر فحينئذ يرضهبا، وهذا ضعيفوالثالثة أن 
األوىل أن يظن نشوزها فيعظها فقط، والثاين : واملعتمد أن ليس هنالك إال مرتبتان

 .   ولو بدون تكرر) الوعظ واهلجر والرضب ( أن يعلم نشوزها فيجوز الثالثة 
  



 " مسائل عملية "
 

دا لكوهنا طالبـة علـم زيد عنده زوجتان حيب إحدامها ج -١
 فأعطاها ليلتني ولألخرى ليلة فهل جيوز ذلك؟

 جعل زيد لكل واحدة من زوجاته األربع يومـا وليلـة يف -٢
األسبوع ولكنه ينام الظهر كل يوم يف بيـت الزوجـة الكبـرية 

 فهل جيوز ذلك؟ 
 أراد زيد أن يسافر إىل األردن وأخذ نـسائه يتنـازعن عـىل -٣

  من أمره فمن يأخذ؟ من تذهب معه فاحتار
  تزوج زيد عىل امرأته امرأة ثيبا فكم يقيم عندها؟ -٤
 

............................................................ 
ِ ال جيوز ذلك ألن التسوية يف القسم بني الزوجات واجبة-١ َْ. 
وم هلـا إال  ال جيوز ألنه ال بد من التسوية وال يدخل يف النهار عىل غـري املقـس-٢

 . حلاجة فيمكنه أن ينام عند من هلا القسم
 .  يأخذ من خترج قرعتها فال بد من القرعة حينئذ-٣
 . ثالثة أيام بلياليها ثم يبدأ بعمل الدور-٤



 امرأة زيد بدأت تتغري عـىل زوجهـا وتـصد بوجهـا عنـه -٥
 وتدير له ظهرها فامذ يفعل هلا؟

  فامذا يفعل هلا؟  امرأة خترج من بيت زوجها بال إذنه-٦
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 هذه أمارات النشوز غري املحققة فيكتفي بوعظها وتـذكريها بـاهللا وهتديـدها -٥

 .بسقوط النفقة
 ويسقط له ثالث وسائل يعظها وهيجرها ويرضهبا رضبا غري مربحهذه ناشز ف -٦

  .قسمها ونفقتها



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب املخابرة "
 

ُ عقد يدفع به املالك أرضه ملن يزرعها والريع بينهام:املخابرة ْ ْ ُ َُ َُ َ ُ ِ ٌ. 
ٌزيد عنده أرض الزرع فيها فـرأى أن ينتفـع هبـا فقـال : مثال

ــرو ــلعم ــذ األرض وت ــذر واآلالت َ مل ال تأخ ــت بالب أيت أن
صف بيننا فقال عمرو زرعها وماخيرج من زرع نقتسمه بالنوت

 .ٌموافق
فهنا دفع زيد مالك األرض لعمرو الـذي سـيزرعها باحلنطـة 

  مـن ريـعوالشعري أو غريمها ومـا سـيخرج يف هنايـة املوسـم
فنحن  وهي حرام والتصح، يقتسامنه بينهام فهذه هي املخابرة

 .نذكرها هنا بباب مستقل ليس إال لنبني أهنا حرام وباطلة
 
 
 
 

  



  "ملخابرة واملساقاة  الفرق بني ا"
 

 ونريـد أن وهـي تـشبه املخـابرةقد مىض معنا ما هي املساقاة 
 :نبني الفرق بينهام فنقول

 لعامل يتعهـد النخـل والعنـبيدفع املالك أرضه :املساقاةيف 
 . والريع بينهام حسب النسبة املتفق عليهابالرعاية

نهام يدفع املالك أرضه لعامل يزرعها والريـع بيـ: ويف املخابرة
 . أيضاحسب النسبة املتفق عليها

 . من متر أو عنب فقطففي املساقاة األمر حمصور يف الثامر
ويف املخابرة األمر حمصور يف الزروع مـن حنطـة أو شـعري أو 
بطاطا أو خيار، وقد مىض معنا يف الزكاة أيـضاح الفـرق بـني 

 .الثامر والزروع
  فكيف السبيل؟فإن قيل إن املخابرة حيتاجها الناس يف حياهتم



يوجد بديل وهو عقـد اإلجـارة، فيـستطيع املالـك : وجلواب
بدل أن يعطيه من ريع ما سيخرج من زرع، أن يؤجره ويدفع 

 .له أجرة
 اسـتأجر - أي ال زرع فيهـا-زيد مالك ألرض بيضاء : مثال

وحينئذ ما سيخرج من $ ٢٠٠٠عمرا ليقوم بزرعها حنطة بـ 
 .زرع للاملك وحده

 عمــرو مــن زيــد أرضــه ليزرعهــا حنطــة بـــ اســتأجر: مثــال
 .وحينئذ ما سيخرج من زرع للعامل وحده$ ٢٠٠٠

فللاملك أن يستأجر من يـزرع أرضـه، وللعامـل أن يـستأجر 
 .األرض من املالك كالمها صحيح

فإن قيـل قـد ال يكـون عنـد أحـدمها ثمـن األجـرة فكيـف 
 السبيل؟

 .جيعل األجرة مؤجلة فتكون دينا يف الذمة: قلنا
 



استأجر عمرو من زيد أرضه ليزرعهـا شـعريا بمقابـل : ثالم
  أشهر فهل جيوز ذلك؟٦ صاعا من الشعري مؤجلة إىل ٢٠٠

ثمـن هـو نعم جيوز وال إشكال، ألنه الـشعري هنـا : واجلواب
 بالزرع إن أصابته آفـة أو مل لهال عالقة  ومستقر يف ذمة عمرو

 . بل حتى لو مل يزرع أصالتصبه
رجــل إىل رجــل أرضــه ليزرعهــا ورشط فظهــر أنــه إذا دفــع 

 .للعامل جزءا معلوما من ريعها مل جيز ذلك وهذا عقد خمابرة
وإذا دفع رجل إىل رجل أرضه ليزرعها بمقابل مادي من نقد 

 .أو طعام أو غري ذلك فهذا جائز ألنه عقد إجارة
 .فاقتسام ريع الزروع بني املالك والعامل الجيوز

قود أو بالطعـام أو بـاملالبس أو ويمكن أن تكون اإلجارة بالن
  . كل ذلك صحيحبعروض التجارة

 
 
 



 "تنبيه "
 

هنالك فرق بني املخابرة واملزارعة وهـي يف البـذور الزراعيـة 
التي توضع يف األرض فهذه إن جاء هبا العامـل فهـي خمـابرة 

 .وإن جاء هبا مالك األرض فهي مزارعة
ُعقد يدفع به املالـكبمعنى أن كال منهام  ِ ُ ُ أرضـه ملـن يزرعهـا ٌ ََ ْ ُ

ُوالريع بينهام ْ هو يأيت هبـا   ولكن يف املخابرة البذور عىل العاملَ
ألرض افالبذور يـدفعها املالـك مـع أما يف املزارعة وويزرع، 
 .للعامل

قال زيد لعمرو مل ال تأخذ األرض تزرعها حنطـة وأنـا : مثال
أوفر لك البذور، والريع بيننا بالنـصف فقـال عمـرو موافـق  

 .فهذه مزارعة
 .ِّوعىل كل كالمها حرام وغري صحيح

 
 

  



 " خالصة الباب "
 

ُعقد يدفع به املالك أرضه ملن يزرعها والريع بينهام: املخابرة ْ ْ ُ َُ َُ َ ُ ِ ٌ. 
 .وهي حرام وباطلة

 فيصح أن يستأجر املالـك عـامال ،ويستعوض عنها باإلجارة
للاملـك، ويـصح أن حينئـذ يزرعها بـامل يدفعـه لـه والـزرع 

 . للعاملحينئذ يستأجر العامل األرض من املالك والزرع 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 " املخططات التوضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 املالك والعاملاملعاملة بني 

 
 يقتسامن الريع                               ال يقتسامن الريع         
 )إجارة          ( )                         خمابرة ومزراعة       ( 

                                                صحيحة     باطلة                 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                  
إىل رجل أرضا ليزرعها ورشط لـه جـزءا معلومـا * وإذا دفع
ْمل جيز* من ريعها ُ*. 

 أو رشط له طعاما معلومـا *ّإياها بذهب أو فضة* ُ أكراهوإن
 ).جاز* يف ذمته

 
 

............................................................ 
 .أي شخص* 
 . الزرعحمصولأي * 
ِّثم إن كان البذر من العامل سميت خمابرة، أو من املالك سميت مزارعة*  ِّ. 
 .ّأي أجره* 
 .بية، أو بدراهم فضيةأي بدنانري ذه* 
أي هو دين يف ذمته فهذا جائز، أما إذا رشط له طعاما مما سيخرج مـن األرض * 

 . فال جيوز
  



 " مسائل عملية "
 

 دفع زيد أرضه لعمرو كـي يزرعهـا والبـذر مـن العامـل -١
 والريع ثلث للاملك والباقي للعامل فهل يصح؟

الـك  دفع زيد أرضه لعمـرو كـي يزرعهـا والبـذر مـن امل-٢
 والريع بالنصف بينهام فهل يصح ؟

 دفع زيد أرضه لعمرو كي يزرعها له حنطـة مـدة عـامني -٣
 بعرشين ألف دوالر فهل يصح؟

 ٣٠٠ دفع زيد أرضه كي يزرعها له حنطة مـدة عـامني بــ-٤
 صاعا من حنطة مؤجلة فهل يصح؟

 
............................................................ 

 .يصح وهذا عقد خمابرة ال-١
 . اليصح وهذا عقد مزارعة-٢
 . نعم يصح وهذا عقد إجارة-٣
 نعم يصح وهذا عقد إجارة، ونالحظ أن احلنطة التي جعلت ثمنا للزراعة هي -٤

 .ثابتة يف الذمة ومل يرشط أن تكون من األرض وإال صارت خمابرة وهي ال تصح



 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب إحياء املوات "
 

 .ٌ هبا أحدُنتفعَ هلا وال يَ ال مالكٍ أرضُامرةِع :اتََوياء املإح
ذهب زيد إىل الصحراء فرأى أنه يمكن أن ينتفـع ببقـة  :مثال

ج بـه أرضـا ّمنها فحفر هبا فاستخرج بئرا وجاء بالطابوق فسي
 . وجعلها زريبة للحيوانات واختذ هلا بابا م١٠٠٠مساحتها 

كة ألحـد مـن النـاس وال فهنا زيد قصد أرضا خربة غري مملو
َينتفعون هبا فعمرها واستغلها خلدمته فهذا َ َهو إحيـاء املـوات َ َ 

 جائز وحالل وتصري األرض ملكا له حتى إذا أراد بعـدوهو 
 . أن يبيعها فله ذلكذلك

  :ولنسلط الضوء عىل قيدين وردا يف التعريف
 .الناس مملوكة ألحد من أي هي ليست  )ال مالك هلا( 

 زيد إىل أرض مهجورة منذ عرشات الـسنني يعـود جاء: مثال
ملكها ألحد النساء العجائز ، فقام ببناء بيت له فيها وقال قـد 

 أحييتها فهل تصري ملكا له؟



 قـد أكـل مـال النـاس ال تـصري وهـو غاصـب هلـا: اجلواب
 .بالباطل

هذا رشط هام، فال تكـون األرض مواتـا  ) وال ينتفعون هبا( 
 نفع للناس، وهلذا فالـشوارع والطـرق إال إذا كانت غري ذات

أو األرايض امللحقة بالبلـدة التـي تقـام فيهـا صـالة واألهنار 
 أو التـي تكـون مرعـى ألهـل القريـة يرعـون فيهـا األعياد،
األرايض اخلربة التـي جعلتهـا البلـديات مكانـا  وأ مواشيهم
أوساخ الناس كل تلك ال تعد مواتا فال جيوز إحياؤهـا لقاء إل

هم  ألهنا حمل انتفـاعهتا وال تصري ملكا ملن يفعل ذلكأي عامر
 .وإن مل تكن مملوكة هلم

وبنـى منـزال   م٥٠ذهب رجل إىل عرفات وأخذ منهـا : مثال
  ال ملك فيها ألحد فهل يصح ذلك؟ميتةوقال هذه أرض 

ــاس يف : اجلــواب ال يــصح ألن هــذه األرض ينتفــع هبــا الن
 .فاعيها فأي شرب عليها هو حمل انتالوقوف عل



الـرباري  إنـام يكـون يف خـارج البلـدة مـنفعلم أن املـوات 
 .والبوادي ونحو ذلك

إجياب وقبول ء ال حيتاج إىل شخصني يقع بينهام وبام أن اإلحيا
 :فيكون إلحياء املوات ركنان فقط

 .ي وهو الذي يعمر األرض اخلربةي املح-١
 .وهي األرض التي ال مالك هلا والينتفع هبا:  املوات-٢
ِ أن يكون مسلام، فاليصح أن يأيت نرصاين مـثال املحييط فرش

 .يسكن يف ديار املسلمني فيأخذ أرضا حيييها
حتــى لــو أذن لــه اإلمــام كاخلليفــة والــرئس وامللــك، فإنــه 

ة بإذنه ملخالفته رشع اهللا تعاىل، نعـم هلـم أن ك والعربّاليتمل
وربــا، أمــا يف ديــار أ يف دوهلــم وأراضــيهم ك مواتــايتملكــوا

 . إلسالم فالا
 .أن تكون حرة املواتورشط 

 .ّأو ذميبمعنى أنه مل جير ومل يقع عليها ملك من قبل ملسلم 



قرية نائية تركها أهلها واندثرت وصارت خرابا ال أحد : مثال
 ينتفع هبا فهل جيوز إحياؤها؟

ال جيوز مادام يعرف مالكها سواء كان املالك مـسلام : اجلواب
ىض عليها سنني طـوال وهـي كـذلك أو ذميا حتى لو كانت م

فربام هجرها مالكها بسبب حرب أو فيضان أو نحوه ويعـود 
 . عام١٠٠هلا أو يعود وارثه هلا ولو بعد 

فإذا مل يعرف مالكها كأن كأنت منذ العهد العثامين أو قبله وال 
يعرف من يملكها من املسلمني فهي مال ضائع يرجـع لبيـت 
املال يترصف فيه اإلمام بام يراه من حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه 

            .  إىل حني ظهور أحد من الورثة
 
 
                
 
 



 " صفة اإلحياء"
 

 : هنا كيفية اإلحياء وبم يقع فنقولنريد أن نبني
َما كان يف العادة عامرة للمحيا: صفة اإلحياء ْ ُ ً وخيتلـف ذلـك  ِ

 .بحسب الغرض الذي يقصده املحيي
أي أنه الضابط هو العرف والعادة فام عده الناس عـامرة فهـو 

، وهـذا خيتلـف إحياء يتملك به، وما ليس كذلك فال يتملكه
 .بحسب الغرض

د أن حييي مواتـا وجيعلـه منـزال فكيـف يكـون أراد زي: مثال
 إحياؤه؟

بأن يبني حيطانا ويسقفها ولو بعضها وجيعل للبيت بابا فهـذا 
 .صار يعد منزال يف العرف فيكون قد أحياه ومتلكه

فلو أراد أن يتخذ منزال فجاء ببعض احلجر وضعه واحد عىل 
اآلخر بال جص وجعله عىل شكل حجرية صغرية فمثل هـذا 

 . منزال فاليصري حمييا للموات وال مالكا لهال يعد



 لو أراد زيد أن يتخذ بستانا يف موات فامذا يفعل؟: مثال
ّ اجلواب حيوط أرض البستان بام يقدر عليـه ولـو بخـوص أو 

 ويغرس بعض األشجار  باحلرثأسالك شائعة وهييأ األرض
 .هذا هو ما يعده العرف بستانا فال يصري بدونه

كون اإلحياء للموات إال بـام يعـده العـرف فاحلاصل أنه ال ي
 .عامرة له وذلك بحسب الغرض املقصود من كل يشء

وهي هل يشرتط إذن مـن اإلمـام أو نائبـه مـن : بقيت مسألة
وزير أو حمافظ ونحوه حتى نستصلح األرض ونحيي املـوات 

 أم أننا ال نحتاج لذلك؟
ل ال نحتاج فقد إذن بذلك اإلمام األعظـم والرسـو: اجلواب

األكرم صـىل اهللا عليـه وسـلم لكـل املـسلمني، نعـم إذا أراد 
اإلمام أن يمنع الناس مـن إحيـاء أرض معينـة لغـرض كـأن 
جيعلها معسكرا للجنـد أو خمبئـا للـصواريخ البعيـدة أو غـري 
ذلك من األغراض فله ذلك وال حيق التعدي عىل ما منع منـه 

 .اإلمام والإحياؤه



 " بذل املاء "
 

 :نياء عىل قسمامل
 ما نبع يف موضع ال خيتص بأحد من النـاس، فهـذا لكـل -١

عيـون به أحد دون آخـر كالنيـل والفـرات و الناس الخيتص
 .اجلبال
ذهب شخص إىل جبل فوجد عينا تنبع باملـاء فأحاطهـا : مثال

باحلجر وقال هذه العني يل ال يأخذ منها أحد شـيئا إال بـإذين 
 فهل يصح ذلك؟

ء غـري خمـتص بأحـد والجيـوز أن ال يصح ذلك ألن هذا املـا
 .يستأثر به شخص دون آخر

 ما نبع يف موضع مملوك ألحد من الناس فهذا هل خيـتص -٢
 به صاحب األرض؟

جيب بذل املاء ومنحه ملن حيتـاج مع هذا نعم، ولكن : اجلواب
 :إليه برشوط



أن يفضل عن حاجته، فإن كان املـاء قلـيال ال يكفـي مل : أوال
 .نفسهجيب البذل ويبقيه ل

ن كان الغـري  أن حيتاج إىل املاء غريه لنفسه أو لبهيمته، فإ:ثانيا
  جيــب عــىل صــاحب املــاء أن يبذلــهحيتــاج إليــه لزرعــه فــال 

 .فالوجوب مقترص عىل حاجة اإلنسان واحليوان
 يف مقره، أي يكون املاء مما ينبـع ديتجد أن يكون املاء مما :ثالثا

ء رضرا حينام يعطيـه وخيرج بدله بحيث ال يلحق صاحب املا
 .لغريه، فإن كان مما ال يتجدد فال جيب بذله

ّفتحصل أن املاء إما أن يكـون غـري خمـتص بأحـد، أو خمتـصا 
 .فإن كان غري خمتص فهو للكل وال حيق منع الغري منه، بأحد

وإن كان خمتصا فهو لصاحبه ولكن مع هذا جيب أن يبذلـه إذا 
 .نها مل جيب البذلاجتمعت ثالثة رشائط، فإن فقد واحد م

حفر زيد بئرا يف أرض موات وأحاطها بمزرعة ومتلـك : مثال
األرض واملاء ، فجاء عمرو وأحيا األرض التي بجنبـه وأراد 
 املاء من بئر زيد ليرشب منه فهل جيب عىل زيد إعطاؤه؟



ننظر إن كان املاء يكفي حلاجة زيد لألكل والـرشب : اجلواب
ال ثمن أي جمانا، وإن كان املـاء فيجب عليه بذل املاء لعمرو ب

 .اليكفيه مل جيب البذل وحينئذ جيوز لزيد أن يبيعه املاء
زيد يملك بستانا اشرتاه بامله فنبع به عني مـاء فاحتـاج : مثال

عمرو يف بستانه املجاور أن يسقي زرعه فهل جيب عىل زيد أن 
 يبذل له املاء؟

 . احتاجه للزرع ألنهال جيب وحينئذ له أن يبيعه إياه: اجلواب
أحيا شخص أرضا وحفر هبـا حوضـا كبـريا فـأمطرت : مثال

السامء وامتأل احلوض فاحتاج عمرو منـه املـاء لبهائمـه فهـل 
 جيب عليه أن يبذل له املاء؟

ُالجيب ألن املاء هنا اليستخلف أي يـأيت : اجلواب َ ْ َ و لفـه ماخيُ
 .هيتجدد بل هو عرضة للنفاذ فالجيب البذل وله أن يبيعه إيا

فعلم أنه متى وجب بذل املاء امتنع أخذ الثمن عليه، ومتـى مل 
جيب جاز بيعه سـواء باعـه بالكيـل كـاللرت، أو باعـه بـالوزن 

 .كالكغم



 " خالصة الباب "
 

 .عامرة أرض ال مالك هلا وال ينتفع هبا: إحياء املوات
ــة  وصــورهتا أن يعمــد املــسلم إىل أرض خارجــة عــن املدين

حيطة هبا التي ينتفعون هبا فيقـصد بقعـة والقرية واألرايض امل
منها فيعمرها بأن جيعلها مسكنا أو زريبـة أو مزرعـة أو يقـيم 

 .عليها مرشوعا فتصري ملكا له فكأنه اشرتاها باإلعامر هلا
 .فيشرتط يف املحيي اإلسالم.اتَوَوأركاهنا حميي وم

 . أن تكون حرةويشرتط يف املوات
َ عامرة للمحيا وخيتلـف ذلـك ما كان يف العادة:وصفة اإلحياء ْ ُ ً ِ

 .بحسب الغرض الذي يقصده املحيي
 :وجيب بذل املاء بثالثة رشائط

 . أن يفضل عن حاجة  صاحب املاء-١
 . أن حيتاج إليه الغري لنفسه أو هبيمته-٢
 .ِّ أن يكون املاء ممايستخلف يف مقره-٣

  



 " خمططات توضيحية "
 " املخططات الرئيسية "

  
 إحياء املوات

 
 أركانه                                    صفته                           

 العرف عامرة للمحيابما يعد                                                                                              
                    موات             حميي                         

 )ةحر   (      )         مسلام   (              
 
 
 
 
 
 

  



 " املخططات الفرعية "
  
 املاء

 
                نبع يف مكان عام              نبع يف مكان خاص

                              ) لكل الناس(                   
 

      اليفضل عن حاجته        يفضل عن حاجته                                                              
 )    الجيب بذله (                                                                          

                      

  لنفسه وهبيمته  الغريتاجهال حي          حيتاجه الغري لنفسه وهبميته                    
         )الجيب بذله (                                                                     

   ال يتجدد         يتجدد                                 
               )الجيب بذله ()                جيب بذله جمانا  (           

 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 فصل(                                                  

ِوإحياء املوات ُأن يكون امل: ٌ جائز برشطني*ُ ًحيي مسلامَ ِ ْ ِ  وأن *ْ
ٍ، مل جير عليها ملك ملسلم*ًتكون األرض حرة ٌ ْ ِ*. 

َوصفة اإلحياء ما كان يف العادة عامرة للمحيا ْ ُ ً ِ ِ ُ*. 
ِوجيب بذل املاء ُ َثالثة رشائطب* ُ َأن يفضل عـن حاجتـه، وأن : ِ ُ

ُحيتاج إليه غريه لنفسه أوهبيمته، وأن يكون مما يـستخلف َ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ يف * ُِ
ٍبئر أو عني ٍ.( 

............................................................ 
 .عامرة أرض ال مالك هلا وال ينتفع هبا: إحياء املوات* 
 .يصح إحياؤه يف أرض اإلسالم ولو أذن له اإلمامفإن كان كافرا مل * 
  . أي مل يقع عليها ملك من قبل ثم خربت*

 .ليس بقيد) ملسلم ( ّأو ذمي فقوله * 
 .وذلك خيتلف بحسب الغرض املقصود من منزل أو زريبة أو مزرعة أو غريها* 
ئرا أو مناسبة ذكر بذل املاء إلحياء املوات هو أن املحيي للموات قد يستخرج ب* 

 .تنبع يف أرضه عني فحينئذ حيتاج إىل بيان حكم هذا املاء هل جيب بذله أو ال
 .أي يتجدد يف مقر البئر أو العني* 



 " مسائل عملية "
 

جعل مقربة للناس فهـل قد  اختذ شخص مزرعة يف مكان -١
 يصح ذلك ومل؟

للمـسابقة  يف قرية من القرى اختذ أهلها مكانا جيتمون فيه -٢
 فهل جيوز إحياؤه ومل؟ل يف اخلي
    أذن امللك ألهل الذمة يف إحياء املوات فهل يصح ذلك؟ -٣
 ذهب زيد إلحدى الرباري فوجد خرابة فيها يعود ملكها -٤

 لذمي قد مات فهل يصح إحياؤها؟
حفر شخص بئرا يف منزله فأراد أهـل القريـة منـه بعـض  -٥

 املاء فهل جيب عليه بذله هلم جمانا؟
............................................................ 

 .  ال جيوز ذلك ألنه ليس مواتا النتفاع الناس به-١
 .  ال جيوز ذلك ألنه ليس مواتا النتفاع الناس به-٢
    . اليصح وال تصري ملكهم ما دام ذلك يف أرض اإلسالم-٣
 . ال يصح ألن األرض ليست حرة فيبقى ملكها لورثة الذمي-٤
 . هلم أو للبهائم ويتجدد يف البئريطلبونه نعم جيب إن كان فاضال عن حاجته و-٥



  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب الوقف "
 

 يمكـن االنتفـاع بـه مـع بقـاء عينـه عـىل ٍ مالُحبس: الوقف
 .ح موجودمبامرصف 
زيد عنده بستان نخل أراد أن حيبسه عىل الفقراء فتكون : مثال

 .ُ فقال وقفت هذا البستان عىل الفقراء أبداالثامر هلم
، ويكون وهب فاليباع وال يوهو البستانفهنا حبس زيد ماال 

 .ريعه للفقراء فقط فهذا هو الوقف
 : ولنرشح ألفاظ التعريف

 أي منع الترصف يف املال بام يزيل امللك كالبيع " مالحبس  "
في املثـال حيـنام قـال زيـد فواهلبة، وهذه هي خاصية الوقف 

وقفــت هــذا البــستان، فقــد خــرج ملــك البــستان مــن زيــد 
  بـل يبقـى هكـذا وقفـا أو يرهنـهأن يبيعه أو هيبهفاليستطيع 
 .مستمرا

 



 مـىض معنـا مثـل هـذا " يمكن االنتفاع به مع بقـاء عينـه "  
التعبري ، واملراد به أن املال املوقوف البد أن حيصل االنتفاع به 
وال تزول عينه باالنتفاع، فال يـصح وقـف الطعـام والوقـود 

 .ألن االنتفاع به حيصل باستهالك العني
حيـبس  يرصف و أي يكون األمر الذي " مباحمرصف عىل  "

حمـرم عـىل مـرصف وقف العليه املال مباح رشعا، فال يصح 
 . اخلمراريبشالبستان عىل كأن يقف شخص 

 حـني ا الوقـف موجـودمن يرصف لـه أي يكون " موجود "
 غري موجود أحدالوقف، فال يصح أن يقف شخص ماال عىل 

 .كابنه الذي مل يولد بعد
 :وأركان الوقف أربعة هي

 .وهو مالك العني الذي سيحبسها وهو هنا زيد:  واقف-١
وهو من سـيحبس عليـه املـال وهـو هنـا :  موقوف عليه-٢

 .الفقراء
 .وهو املال الذي سيحبس وهو هنا البستان:  موقوف-٣



 هنا وقفـت هـذا البـستانو وهي لفظ الواقف وه:  صيغة-٤
 .عىل الفقراء

لـيهم تان موقـوف، والفقـراء موقـوف عفزيد واقف، والبـس
 . صيغة عىل الفقراءولفظ وقفت هذا البستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " رشوط الوقف "
 

ــشرتط  ــار، فاليــصح الواقــف يفي  العقــل والبلــوغ واالختي
 .الوقف من جمنون أو صبي أو مكره

 سـنني قـال وقفـت دراجتـي ١٠صبي مميز يبلغ عمره : مثال
  وقفه؟هذه عىل أوالد الفقراء فهل يصح

 .اليصح ألنه غري بالغ فعباراته الغية الحكم هلا: اجلواب
يكون مباحا فال يصح أن يكون أن  يف املوقوف عليهويشرتط 
أن يقول زيـد وقفـت مـصنعي هـذا عـىل : مثال . معصيةعىل

 .عامرة الكنائس فهذا وقف باطل
وأن يكــون موجــودا وقــت الوقــف فاليــصح الوقــف عــىل 

 .معدوم
قفت سياريت هذه عىل من سـيولد مـن أبنـاء قال زيد و: مثال

 .أخي فهذا باطل ألنه وقف عىل معدوم



قال زيد وقفت هذه املكيفات اهلوائية عىل هذا املـسجد : مثال
 .الذي سيبنى فال يصح ألنه غري موجود بعد

 هل يصح الوقف عىل يشء منقطع؟: وهنا مسألة
 قال زيد وقفت مزرعتي هذه عىل عمرو فهل يصح؟: مثال
نا املوقوف عليه موجود ولكنه منقطع بمعنـى أنـه بعـد أن فه

 فلـذا يـسميه العلـامء ؟يـرصف الوقـفسيموت عمرو أيـن 
الوقف املنقطع اآلخر، فكل وقف مل يـذكر لـه مـرصف دائـم 

 .  ما دام األصل موجوداجائزفهو منقطع اآلخر وهو 
ه يشرتط يف الوقف أن يكون األصل موجـودا وال فتلخص أن

     .ع منقطعايرض كون الفر
فاألصل هو املتقـدم زمنـا والفـرع هـو املتـأخر زمنـا، أي أن 

 .األصل يمثل الطبقة األوىل والفرع هو الطبقة الثانية
قال زيد وقفت بيتي عىل عمرو ثم عىل الفقراء، فعمرو : مثال

، فاألصل هنا موجود متحقـق هو األصل والفقراء هم الفرع



ل فقـري يـدخل فيـه فـال عند الوقف، والفرع هنا دائم ألن كـ
 .ينقطع
 عىل عمرو ثـم عـىل أوالده مـن بستاينقال زيد وقفت : مثال
 فهنا األصل زيد وهو موجود عند الوقف، وأوالده هم ،بعده

الفرع ، والفرع هنا منقطع ألنه بموت أوالده، يصري الوقـف 
منقطعا وهذا الوقف صحيح فإذا مـات أوالده صـار البيـت 

سبا للميـت بمعنـى أن زيـدا وقـف أقرب الناس نـوقفا عىل 
بستانه عىل عمرو ثم عىل أوالده فإذا انقرضـوا ومل يبـق أحـد 
رجع البستان وقفا عىل أقرب شخص لزيـد كابنـه أو بنتـه أو 

 . أو ابن خالتهابن عمه
فعلم أننا نشرتط يف املوقـوف عليـه أن يكـون موجـودا عنـد 

 .الوقف، وال نشرتط أن يكون الوقف دائام ال ينقطع
علم من األمثلة أن الوقف قد يكون عىل جهة عامة كوقفت و

، وقد يكون عىل شخص معني كوقفـت مـايل علامءمايل عىل ال
 .عىل عمرو، وكالمها صحيح



 : رشوط هييف املال املوقوفويشرتط 
 أن يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، فـال يـصح وقـف مـا -١

 الغـسيل تزول عينه باالنتفاع كأن يقف زيد طنا من مـساحيق
 .عىل الفقراء فهذا ال يصح، وإنام هيبه هلم

، وهذا واضح فكيف يقـف مـن  مملوكا للواقف أن يكون-٢
البيت عىل الفقـراء فهـذا ال يملك كأن يقف شخص استأجر 

 .ال يصح ألن البيت ليس له
 أن يكون املال املوقوف مباحا، فال يصح وقف يشء حمرم -٣

 عـىل طـالب معهـد آلـة العـود هـذهكأن يقول زيـد وقفـت 
 .املوسيقى فهذا باطل

 وبيـان مـرصف لفـظ يـدل عـىل الوقـف الصيغة ويشرتط يف
 .الوقف

فاللفظ الذي يدل عىل الوقف مثل أن يستعمل لفظ وقفت أو 
 .َّحبست أو سبلت



وأما بيان مرصف الوقف فمعنـاه أن الـصيغة ال بـد أن يـذكر 
 بيتـي فيها املوقوف عليه فال يصح أن يقول زيد مثال  وقفـت

هللا ويــسكت فهــذا الوقــف غــري صــحيح ألنــه مل يبــني مــن 
 .الفقراء أو العلامء أو غريهمهم  هل سيرصف الوقف هلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " الوقف حكام أ"
 

 .ملكية الوقف هللا تعاىل واملنفعة للموقوف عليه: أوال
 بمعنى أن الواقف حينام أوقف شيئا فقد خرج من ملكـه فـال

 كل ترصف ينقـل ملكيتـه وأو رهنه ته قدرة له عىل بيعه أو هب
وهذه عبـارة ( وصار امللك فيه هللا وحده وال يمكن أن يورث

يراد هبا بيان خروج امللكية من يد الواقف وإال فامللك حقيقـة 
 ).يف كل يشء هللا وحده

قال زيد وقفت سياريت هـذه عـىل عمـرو، فهنـا صـار : مثال
بها أو يؤجرهـا مالكا للمنفعة ال للعني فيستطيع أن يركعمرو 

هللا كاملـسجد أو يعريها وال يستطيع بيعها أو هبتها ألن ملكيته 
 !فهل يستطيع أحد أن يبيع مسجدا

 
 
 



 .الوقف عقد الزم: ثانيا
فحينام يقول زيد مثال وقفت هـذا البيـت عـىل الفقـراء، فقـد 

يقـول إين قـد  ، فـال يـصح أن هللانتهى األمر فكأنه قـد باعـه
 .اج للبيت فأنا أحق به كل ذلك باطلرجعت أو إين اآلن حمت

  .الوقف عىل ما رشطه الواقف: ثالثا
 مـن وقفت هذه األرض عـىل عمـرو ثـمأن يقول زيد : همثال
  . بكربعده

 .فهنا يرصف ريع األرض لعمرو ثم إذا مات رصف لبكر
ّفهنا الواقف قدم عمرا وأخـر بكـرا فيلتـزم بـام اشـرتطه مـن 

 .تقديم وتأخري ألن احلق له
قال زيد وقفت أريض عىل أوالدي للذكر مثل مـا : ال آخرمث

 .لألنثى
فهنا يرصف ريع األرض عـىل أوالده بالـسوية ألنـه اشـرتط 

 .التسوية



قال زيد وقفـت أريض عـىل أوالدي للـذكر مثـل : مثال آخر
 .حظ األنثيني

فهنا يرصف ريـع األرض عـىل أوالده ويكـون للـذكر مـنهم 
 . اقف اشرتط التفضيلضعف ما لألنثى من نصيب ألن الو

 .وكذا غري ذلك من الرشوط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 "خالصة الباب "
 

 يمكـن االنتفـاع بـه مـع بقـاء عينـه عـىل ٍ مالُحبس: الوقف
 . موجودمباحمرصف 

 .واقف، وموقوف عليه ، وموقوف، وصيغة: وأركانه أربعة
 .فرشط الواقف العقل والبلوغ واالختيار

ــه أن ــوف علي ــون ال يورشط املوق ــون يف حمظــور وأن يك  ك
 . حني الوقفموجودا

ورشط املوقوف أن يمكـن االنتفـاع بـه مـع بقـاء عينـه، وأن 
 .يكون مملوكا للواقف، وأن يكون مباحا

 .ورشط الصيغة لفظ يدل عىل الوقف وبيام مرصف الوقف
 :وأحكامه ثالثة

  .املنفعة للموقوف عليهتكون ملكية الوقف هللا تعاىل و -١
 . الزم الوقف عقد-٢
 . الوقف عىل ما رشط الواقف-٣

  



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 الوقف
 

        أحكامه                                    أركانه                         
                    )اختيار-بلوغ-عقل ( واقف                            

 )موجود-غريحمظور ( موقوف عليه                                  
 ) مباح-مملوك -إمكان االنتفاع  (  موقوف                                 

                         ) بيان مرصف الوقف-لفظ دال(  صيغة                           
 

 .فعة للموقوف عليهملك الوقف هللا واملن                           
 .عقد الزم                           
     .عىل رشط الواقف                           

 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                  
أن يكون مما ينتفع بـه مـع بقـاء : والوقف جائز بثالثة رشائط

، وأن ال * أصل موجود وفرع ال ينقطـععينه، وأن يكون عىل
َوهو عـىل مـا رشط الواقـف مـن تقـديم أو .ٍيكون يف حمظور

 ).تأخري أو تسوية أو تفضيل
............................................................ 

األصل هو الطبقة األوىل، والفرع هو الطبقة التي بعد الطبقة األوىل، واملوجود * 
: ق يف الواقع، والذي ال ينقطع هو الدائم، فإذا علم هذا فاملصنف يقولهو املتحق

، وجيب أن يكون الفـرع دائـام وإال مل  حني الوقفجيب أن يكون األصل موجودا
فاألوالد  لفقراءل ثم ِ هؤالءوقفت داري عىل أوالدي  مثال قال زيد،يصح الوقف

 األوالد موجـودون هم األصـل أي الطبقـة األوىل، والفقـراء هـم الفـرع وهنـا
قـال زيـد وقفـت بـستاين عـىل : مثال . اتفاقاوالفقراء ال ينقطعون فيصح الوقف

فهنـا األصـل موجـود والفـرع منقطـع ألنـه بعـد  أوالدي ثم أوالدهم وسكت
هالكهم ال يعرف أين يرصف الوقف هذا رأي املصنف وهو ضعيف واملعتمد هو 

 فاملثال أن يكون الفرع ال ينقطعال يشرتط  و أنه يشرتط أن يكون األصل موجودا
 .السابق صحيح



 " مسائل عملية "
 

 قال زيد وقفت مليـون دوالر عـىل الفقـراء فهـل يـصح -١
 الوقف؟

  ا احليل عىل الفقريات فهل يصح؟ وقفت هذت هند قال-٢
 قال زيد وقفت هذه األرض عىل عمرو ثم بكر  من بعده -٣

  فهل يصح؟ 

 نى مرقصا فهل يصح؟ قال زيد وقفت هذه األرض لتب-٤
 قال زيد وقفت هذه الكتب عىل هذا املسجد فهل جيوز أن -٥

  يوقف عىل غريه من املساجد؟   

  
............................................................ 

 . ال يصح ألن النقود عند االنتفاع هبا بالرصف ال تبقى فال يصح وقفها-١
 .الزواج مثال تأخذ الذهب وتلبسه ثم تردهنعم يصح فأي فقرية تريد  -٢
 .نعم يصح وإن كان الفرع هنا منقطعا غري دائم -٣
  . ال يصح ألن املوقوف عليه حمرم-٤
      . ال جيوز ألن الوقف عىل ما رشطه الواقف-٥

  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب اهلبة "
 

 .ًاَعُّوَطَ تِ احلياةَلحا ٍضِعو بال ِ العنيَ متليكُ يفيدٌعقد: اهلبة
ُوهبتك هذا الكتـاب، فيقـول: ٌقال زيد لعمرو: مثال َ َ : ٌ عمـروُ
 .ُتِْلبَق

دفعه عمرو، وهذا يّفهنا ملك زيد عمرا الكتاب بدون عوض 
ً حال حياة زيد، وهو تطوع ولـيس أمـرا واجبـا وقعالتمليك  ٌ

ُعىل زيد أن يفعله فهذه هي اهلبة َ ِ. 
 :ولنرشح ألفاظ التعريف

 . أي إجياب وقبول فال بد من الصيغة" عقد "
 إباحـة اة ألهنـّ هذا القيـد خيـرج العاريـ" يفيد متليك العني "

، وخيرج اإلجارة ألهنا متليك املنفعـة ال  هلاللعني وليس متليكا
 .العني

 هذا خيرج البيع ألنه متليك العني بالعوض كـام "ٍوض ِبال ع "
 .عد هبةفال ي$ ١٠إذا باع زيد لعمرو كتابا بـ 



  جتري بعد املوتا ألهن هذا القيد خيرج الوصية" حال احلياة "
ُكأن يقول زيد إذا مت فهذا الكتاب لعمرو فهذا وصية وليس 

 .هبة
ٌ هذا خيرج الزكاة ألهنا متليك واجـب، كـأن يقـول " تطوعا "

زيد لعمرو خذ هذا املال زكاة مايل فهنا يتملك عمـرو العـني 
نه متليك واجـب عـىل زيـد فلـو مل حال احلياة بال عوض ولك

 .يفعله أثم
 :ومن السهل انتزاع األركان من التعريف وهي

 .وهو الذي يعطي العني، وهو هنا زيد:  الواهب-١
 .وهو الذي يأخذ العني، وهو هنا عمرو:  الوهوب له-٢
 .وهو العني املعطاة، وهي هنا الكتاب:  املوهوب-٣
نا قول زيد وهبتـك وهي لفظ العاقدين، وهي ه:  الصيغة-٤

، وعلم هبذا أنه التـصح اهلبـة وقول عمرو قبلت هذا الكتاب
 . لفظيبال إجياب وقبول

 



 :ولكل ركن رشوط إليك بياهنا
 . فالعقل والبلوغ واالختيار وامللكرشط الواهبفأما 

 .فاليصح من جمنون وصبي ومكره وغري مالك
ة فقـال الرجـل جـٌقال صبي لرجل وهبتك هـذه الدرا: مثال

 .قبلت فال يصح ألن الواهب غري بالغ
 فقال لعمرو وهبتـك هـذه الـسيارة ًاستأجر زيد سيارة: مثال

فقال عمرو قبلت، فال يصح ألن السيارة ليست ملكـه حتـى 
 .هيبها
ِملك ُ فأهليةرشط املوهوبوأما   .ُ لهُ ما يوهبِ
 ت فقالَ هذه األرضِكن جنيُقال زيد الخته هند وهبت: مثال

 .نني ليس أهال ألن يملك يصح ألن اجلهند قبلت، فال
 ابنـك الـصغري هـذه الدراجـة ُقال زيد لعمرو وهبـت: مثال

ُفيقول عمرو قبلت، فهذا يصح ألن الصبي أهـل ألن يملـك 
ِّملك ألن هذا ُألن هذا يصب بصاحله، ولكنه ليس أهال ألن ي



 ينطق بالقبول عن الذيليس بصاحله، وعلم هبذا أن الويل هو 
 .غري املكلف

 فأن يكـون معلومـا طـاهرا منتفعـا بـه ط املوهوبورشوأما 
 .رشعا
قال زيد لعمرو وهبتك أحد هذين الكتابني فقال عمرو : مثال

قبلت، فال تصح اهلبة ألن املوهوب غري معلوم ومعـني فهـذا 
 .اإلهبام والرتدد يرض باهلبة ويفسدها

ألن قال زيد لعمرو وهبتـك هـذا اخلنزيـر فـال يـصح : مثال
 .ب نجساملوهو
قال زيد وهبتك هذه احلرشة فال يـصح ألن املوهـوب : مثال

  .الينتفع به
قال زيد وهبتك هذا النـاي فيقـول عمـرو قبلـت فـال : مثال

يصح ألن هذه اآلالت ال نفع هبا يف نظر الرشع بل فيها رضر 
 .الدين والدنيا

 



 .وأما رشط الصيغة فعدم تعليقها عىل رشط أو وقت
 وهبتك هـذه الـدار إن قـدم بكـر مـن قال زيد لعمرو: مثال

 .السفر فال يصح للتعليق عىل رشط
قال زيد لعمرو وهبتـك هـذا الـدار شـهرا فـال يـصح : مثال

 .للتقييد بوقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أحكام اهلبة "
 

 . هبتهتكل ما جاز بيعه جاز: أوال
بيعهـا فلـذا تـصح  فالكتاب والدار والسيارة وغريهـا يـصح

 واخلمر واحلرشات ال يـصح بيعهـا ، واخلنزير والكلبهبتها
 فال تصح هبتها 

 .واحلاصل أن ما صح أن يكون مبيعا صح أن يكون موهوبا
 فإذا قبضت لزمـت إال يف هبـة ال تلزم اهلبة إال بالقبض :ثانيا

 .الوالد لولده فال تلزم
بمعنى أن عقد اهلبة تارة يكون جائزا، وتارة يكون الزما فـإذا 

 جائز فيحق للواهب ومن الواهب فهمل يقبض املوهوب اهلبة 
 .الرجوع عنها

  قال زيد لعمرو وهبتك هذا الكتاب فقال عمرو قبلـت: مثال
 ه عمرو فقال أين كتايب ئثم أخذ زيد الكتاب وذهب لبيته فجا

 فقال لقد رجعت عن اهلبة فهل يصح ذلك؟



نعم يصح وال خيرج الكتاب حينئذ عـن ملـك زيـد : اجلواب
 .ذلك فيصحفلو أراد بيعه بعد 

ُوإذا أقبض الواهب اهلبـة للموهـوب لـه فقـد صـار العقـد  
 .الزما
قال زيد لعمرو وهبتك هذا الكتاب فقال عمرو قبلـت : مثال

ٌفأخذ زيد الكتاب وناوله لعمرو فأخذه عمـرو وذهـب لبيتـه 
 فهل له ذلك؟ فجائه زيد بعد نصف ساعة يريد الكتاب

مـرو وانتهـى ليس له ذلك والكتاب صـار ملكـا لع: اجلواب
 .األمر

 .ويستثنى مسألة الوالد مع ولده فاهلبة ال تلزم فيها
ــو ــد هــو األب وأب واألم  )  واجلــدةاجلــد( ه اونقــصد بالوال

لـد مجيـع ا بتعبـري آخـر نقـصد بالو) واجلـدة اجلـد( ها اوأبو
األصول ألن األب واألم واجلد واجلدة هم أصـول واألبنـاء 

 .همفروع



ك هذه السيارة فقـال االبـن قبلـت قال زيد البنه وهبت: مثال
فأعطى املفاتيح البنه وأخذها وذهب فجائه بعد أسبوع فقال 

 له يا بني رجعت عن هبتي أعطني السيارة فهل له ذلك؟
نعم لـه ذلـك وترجـع الـسيارة ملكـا لـه ألنـه أب : اجلواب

 .للموهوب له فيبقى العقد جائزا اليلزم ولو بالقبض
باعهـا فحينئـذ ال رجـوع ألنـه نعم لو أخذ االبـن الـسيارة و

 .خرجت عن ملك االبن والنقود تكون لالبن
 :فتلخص أن اهلبة جائزة يف موضعني

 . قبل القبض-١
 . بعد القبض يف هبة األصول للفروع-٢

 .وال زمة بعد القبض يف غري مسألة هبة األصول
 
 
 



 ِرَمـْعُإذا أعمرشخص شيئا أو أرقبه كان ذلك اليشء للم: ثالثا
 . ولورثتهام من بعدمهاِبَقْرُلم لأو

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
َالعمرى ْ  . عمرهمدةهي هبة يشء لشخص : ُ
َقال زيد لعمرو أعمرتك هذا البيت فيقول عمرو قبلت :مثال ُ ْ َ ْ

َّأي وهبتك هذا البيت مدة حياتك وعمـرك فـإذا مـت رجـع 
 .ّالبيت إيل

مـرو ويلغـو فهنا هذه هبة بلفظ العمـرى، فيكـون البيـت لع
الرشط، أي يصري البيت ملكا لعمرو من حني وهبـه لـه فـإذا 

تقييـد مات عمـرو صـار البيـت لورثـة عمـرو، وال عـربة بال
املذكور وهو مدة عمرك فكأنه قال لـه وهبتـك البيـت، فـإذا 
مات عمرو وجاء زيد يريـد بيتـه قلنـا لـيس لـك يشء وهـو 

 .لورثة عمرو



َوالرقبى ْ هـذا الـيشء مـدة هي أن يقول الـشخص وهبتـك : ُ
ّحياتك عىل إن مت قبلك فهو لك ولورثتك، وإن مـت قـبيل  ُّ

 .فهو يل ولورثتي
َقال زيد لعمرو أرقبتك هذا البيت فيقول عمرو قبلت: مثال ُ ٌْ َ ْ 

َّأي وهبتك هذا البيت برشط هو إن مت قـبيل عـاد البيـت يل 
 .ُّوإن مت أناقبلك استقر امللك لك

َفهنا هذه هبة بلفظ الرقبى  ْ فيصري البيت لعمرو ويلغو الرشط ُّ
  .فلو مات عمرو قبل زيد وجاء يطلب البيت فال يشء له

ّبالتأمل يف العمرى والرقبى نجد أهنام اسـتثناء ملـا منعنـا : تنبيه
 يشرتط يف صيغة اهلبـة عـدم التعليـق :ْمنه من قبل إذ أننا قلنا
ن وجود الرشط سيفسد عقد اهلبـة، وهنـا إبرشط أو وقت، و

وقـت يف العمـرى  بقيـدة والرقبى عبارة عـن هبـة مالعمرى
فكان األصل أن تكـون العمـرى والرقبـى يف الرقبى رشط وب

 ولكننـا صـححنا عقـدمها وأبطلنـا  بـسبب الـرشطفاسدتان
 .الرشط أي جعلناه الغيا



 "خالصة الباب "
 

 .عقد يفيد متليك العني بال عوض حال احلياة تطوعا: اهلبة
 .موهوب له وموهوب وصيغةواهب و: وأركاهنا أربعة

 .فرشط الواهب عقل وبلوغ واختيار وملك
 .ورشط املوهوب له أهليته للملك

 .ورشط املوهوب أن يكون معلوما طاهرا منتفعا به
 .يغة عدم التعليق بوقت أو رشطصورشط ال

 :وأحكام اهلبة ثالثة
 . كل ما جاز بيعه جازت هبته-١
القبض فال رجوع إال يف  ال تلزم اهلبة إال بالقبض، فإذا تم -٢

 .هبة الوالد لولده
أو أرقبه كان ذلك الـيشء لشخص إذا أعمرشخص شيئا  -٣

ِللمعمر أو للمرقب ولورثتهام من بعدمها َ ْ ُ َ ُِ ْ. 
       

  



 " خمططات توضيحية "
 " املخططات الرئيسية "

 
 اهلبة

 
             أحكامها               أركاهنا                                          

 )ملك- اختيار- بلوغ-عقل ( واهب                             
 )لكملأهليه ا( موهوب له                              

 ) انتفاع- طهارة–علم (                              موهوب
  )عدم التعليق(                              صيغة 

  
  

                       
 .كل ما جاز بيعه جازت هبته                     

 . ال تلزم اهلبة إال بالقبض، إال يف هبة الوالد لولده                             
ِإذا أعمرشخص شيئا أو أرقبه كان ذلك اليشء للمعمر أو                                     َ ُْ 

ِللمرقب ولورثتهام من بعدمها                                     َ ْ ُ  .                        
  
  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                
ُوكل ما جاز بيعه  .ِ جازت هبته*ّ

ِوال تلزم اهلبة إال بالقبض ُ َ ِ ْ، وإذا قبضها املوهوب له مل يكـن *ُ ُ
ْللواهب أن ير َ ْ َجع فيها، إال أن يكون والداِ ِ*. 
ــر َوإذا أعم َ ــه*ْ ــيئا أو أرقب ُ ش َ َ ْ ــب *َ ــر أو للمرق ــان للمعم ِ ك َ ْ ُ َ ُِ ْ
 ). من بعده*ولورثته

 
............................................................ 

 .وكلام مل جيز بيعه مل جيز هبته بأن يكون غري معني أو نجس أو ال ينتفع به* 
 . يقبضها املوهوب له كان للواهب حق الرجوع فيهافإذا مل* 
 .املراد بالوالد هنا األب وأصوله واألم وأصوهلا* 
 .أي إذا أعمر شخص شيئا لغريه أو أرقب شخص شيئا لغريه* 
العمرى هي أن هيبه اليشء مدة عمرة، والرقبى أن هيبـه الـيشء عـىل إن مـات * 

   .للموهوب لهاملوهوب له عاد له وإن مات الواهب استقر 
َأي ولورثة اآلخذ وهو املعمر أو املرقب، ولو قال ولورثتهام كان أوضح*  ُْ َ ْ. 

  



 " مسائل عملية "
 

قال زيد لعمرو وهبتـك إحـدى هـاتني الـسيارتني فقـال  -١
 عمرو قبلت فهل يصح؟

 قال زيد وهبتك هذا القلم فقال عمرو قبلت ثم رجع عنه -٢
 وع؟قبل أن يقبضه عمرو فهل يصح الرج

 قالت هند البنها وهبتك هذه القالدة ثم سلمتها له وبعد -٣
  رجعت عن اهلبة فهل يصح؟توقال شهر أخذهتا األم

 قال زيد لعمرو أعمرتك هذه السيارة فقال عمرو قبلـت -٤
 فهل يصح ؟ 

   قال زيد  لعمرو أرقبتك هذا الكتاب فهليصح؟ -٥
............................................................ 

  .ً ال يصح ألنه ال يصح بيع إحدى هاتني السيارتني فال تصح هبتة-١
 . نعم يصح الرجوع ألنه قبل القبض-٢
 . نعم يصح ألن الوالد له الرجوع يف هبته ولو بعد القبض-٣
  نعم يصح وتصري ملكا له ولورثته وال عربة بتقييد اهلبة بمدة عمر املوهوب له-٤
 .له ولورثته وال عربة برشط الرقبى فهو الغ يصريملكا نعم يصح و-٥



  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب اللقطة "
 

ِضاع من صاحبه ما: ُةَطَقُالل ُمستحقه ُ الواجدُفِعرَ وال يَ َّ ِ َ ْ ُ. 
   $١٠٠ميش يف الشارع مـرسعا سـقط مـن جيبـه  يزيد: مثال
 .ملن يعود عثر عىل املال عمرو وال يعرف ثم

ٌهذه تسمى لقطة ألهنـا $ ١٠٠فهنا الـ  َ َ ضـاعت مـن مالكهـا ُ
 .امالكهأي  امستحقه عرفوالذي التقطها ال ي

 :وأركان اللقطة ثالثة 
 .ٌهنا عمرو وهو الذي وجد اليشء الضائع وهو: ِالقط -١
 .$١٠٠ وهو اليشء الضائع وهو هنا:ملقوط -٢
 .وهو أخذ احلاجة الضائعة من األرض: التقاط -٣

لقـوط  التـي عـىل األرض م$ ١٠٠فعمرو هو الالقط، والــ 
 .لتقاطهو اال$ ١٠٠ومد اليد إىل األرض وأخذ الـ 

 
 

  



 " حكم اللقطة "
 

 :فنقولّنريد أن نبني حكم التقاط اللقطة 
من وجد لقطة فله التقاطهـا، ولـه تركهـا يف مكاهنـا، كالمهـا 

 . جائز
املـسلم عـىل ثقـة بأمانـة نفـسه، وأنـه سـيقوم ولكن إذا كان 

 .تحب االلتقاطبحفظها حلني ظهور صاحبها فحينئذ يس
يف املستقبل ّوأنه قد تسول له نفسه  وإن كان اليثق بأمانة نفسه

 .التقاطهاله  ال يستحب لنفسه فحينئذ ةأخذ اللقط
 : فهنا حالتانختار أن يأخذهااثم إذا 
أن يأخذها بنية أن حيفظها من الضياع ومتـى مـا جـاء : األوىل

 .دفعها إليهيوما من األيام صاحبها 
 . يأخذها بنية أن يتملكها لنفسه إن مل يظهر صاحبهاأن: الثانية

 .ِّتعريفها فإن مل يعرفها أثمعليه  جيب ويف كلتا احلالتني



إشاعة خـرب الـيشء الـضائع بـني النـاس كـي والتعريف هو 
 .املالكيمكن أن يصل إليه 

فأخذها قيمة يميش زيد يف الشارع فوجد ساعة رجالية : مثال
، فهـذا عنده إىل أن يظهر صـاحبهااألرض بنية أن حيفظها من 

 .عليه تعريفها سنةجيب 
 فأخذها  قيمةيميش زيد يف الشارع فوجد ساعة رجالية :مثال

من األرض بنية أن يتملكها إن مل يظهر صاحبها، فهـذا نقـول 
له ال بأس جيوز لك أن تتملكها ولكـن جيـب عليـك أوال أن 

ان تقوم بتعريف الساعة مدة سـنة فتـذهب بـالقرب مـن مكـ
اللقطة وبني األسواق وعند أبواب املساجد قائال أهيـا النـاس 
هل من بينكم من ضاعت له ساعة رجالية، فـإن مل يظهـر هلـا 

رصف فيهـا بـالبيع أو تـ وتمالك بعد السنة فلك أن تتملكهـا
 .غريه

 
 



 " تعريف اللقطة "
 

ذكرنا أن تعريف اللقطة هو إشـاعة خربهـا بـني النـاس كـي 
 . صاحبهايمكن أن يصل إليها

إن من وجد لقطـة وتركهـا وذهـب فهـذا لـيس عليـه : وقلنا
تعريفها، فإن أخذها فإما أن يكون بنية احلفظ ، وإما أن يكون 

 .       فهاِّجيب عليه أن يعرويف احلالتني بنية التملك 
وزمن هذا التعريف هو سنة قمرية، ليس عىل سبيل االتـصال 

 وع مـرتني يف اليـوميكفي أن يعرفها أول أسـبكل يوم بل أي 
مرة واحدة يف اليوم، ويف األسـبوع ويف األسبوع الثاين يعرفها 

ــسابع  ــسادس وال ــع واخلــامس وال ــث والراب ــامن الثال والث
يعرفها مرة واحدة يف األسـبوع، ثـم ) أسابيع ٧أي ( والتاسع 

 .بعد ذلك يعرفها مرة كل شهر إىل هناية السنة
قطـة وعنـد أبـواب اللوجـود وأما مكان التعريف فهو مكان 

 .املساجد وعند األسواق ونحوها من أماكن اجتام ع الناس



ف ِّواليوم دخلت وسائل حديثة يمكن أن يستفيد منهـا املعـر
 .األنرتنتأو  اجلريدة أو التلفاز، اتكإعالن

ويستحب للملتقط قبل التعريف أن حييط علـام باللقطـة مـن 
 .وجنسها وعددها ووزهناوعائها وعفاصها ووكائها 

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
ّ امللتقط بعد أن يأخذ اللقطـة مـن األرض أن يتعـرف عىلإن 

  :عىل هذا اللقطة وخيرب أمرها فينظر إىل
وهو الكيس والغالف الذي حييط باللقطة فينظر :  وعائها-١

 أو بعينيه ويرى هل هو من جلد أو قـامش أو نـايلون أو ورق
  .حديد أو تنك أو غري ذلك

إذا وهو السدادة التي تكون عىل القاروة فمـثال :  العفاص-٢
ال بد أن تكون مغلقـة ف) قنينة (قاروة عطر هي كانت اللقطة 

 فيـضع نحوهويوضع عىل رأس القارورة سدادة من زجاج أو 
امللتقط يف ذهنه وحافظته أن اللقطة هذه سدادهتا مـن زجـاج 

 .أو غريه



كام لـو كانـت ىل الوعاء وهو اخليط الذي يلف ع:  وكائها-٣
خلـيط اللقطة عبارة عن كيس من جلـد فيـه دنـانري ذهبيـة وا

 .الذي يربط به الكيس من حرير
وهذا أهم يشء يف اللقطة فينظر إىل اللقطة نفسها :  جنسها-٤

ويعرف جنسها هل هي من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد 
سـاعة أو قـامش أو قلـم هـي هل هي مـن النقـود أو ال هـل 

 .ذاوهك
فإذا وجد رصة فيها نقود فينظر كم عدد الـدنانري :  عددها-٥

 . ونحوهاأو الدراهم أو الدوالرات أو الرياالت
 فعليـه  مـثالّحليـا مـن ذهـب أو فـضةفإذا وجد :  وزهنا-٦

 .معرف الوزن
فهذه الصفات األساسية التي عىل امللتقط أن يعرفها وهي قـد 

 .جتتمع يف يشء وقد ال جتتمع
يف الطريــق $ ١٠٠ زيــد ورقــة مــن النقــود فئــةوجــد: مثــال

فالتقطها فهذا يضع يف ذهنه اجلـنس والقـدر، أي هـي نقـود 



وهنا ال يوجد وزن وال وعاء وال عفاص وال $ ١٠٠وقدرها 
 .وكاء

ما الداعي ال ستحباب معرفة هذه األشـياء عـىل : وهنا سؤال
 امللتقط؟
ا عليه أن فهّألنه سيبارش بالتعريف هبا فقبل أن يعر: واجلواب

 صفاهتا كي يعلم صدق من يـدعي أن هـذه اللقطـة لـه علمي
ختـتلط باملـه فـربام وكذلك ألنه سـيأخذها إىل بيتـه أو خمزنـه 

فعليها أن يميزها ولذا استحب العلامء كتابـة هـذه الـصفات 
  .بورقة
وجد شخص حمفظة من النقود فامذا عليه أن يعلم عنها :سؤال

 وكيف يقوم بتعريفها؟
ينظــر إىل الوعــاء وهــو هنــا املحفظــة فينظــر هــي : اجلــواب

مصنوعة من مـاذا؟ وينظـر جـنس اللقطـة وهـي هنـا نقـود 
ويعرف هل هي دنانري أو دوالرات أو ريـاالت؟ ثـم حيـسب 



مقدار املال الذي فيها فهنا انتهت اخلطوة األوىل وهـي العلـم 
  واألفضل أن يسجل الصفات بورقة ملزيد من الضبطباللقطة

ها باخلطوة الثانية وهي تعريفها فيذهب مـثال  إىل ثم يبدأ بعد
املكان الذي وجدها فيـسأل املـارة مـن النـاس أو أصـحاب 
املحالت املجاورة هل هنالـك مـن ضـاعت لـه حمفظـة فيهـا 

 نقود؟
فــإذا فرضــنا أن شخــصا مــريض القلــب أراد أن يــدعي أنــه 
صاحبها فيسأله عن املحفظة قد صنعت من أي يشء وشكلها 

يسأله عن جنس النقود هـل هـي دوالرات أو غـري أيضا، ثم 
 فـال بجـواب غـري صـحيح فإذا أجابـه ذلك وكم قدر املبلغ

 .يسلمها له وإن أصاب دفعها له
فعلم أن امللتقط ال يتحدث عن كل صفاهتا ألنه حينئذ يمكن 

 . أن يدعي ما ليس لهلكل كاذب
 
 



 . أن حيفظ اللقطة يف حرز مثلها أيضاومما جيب عىل امللتقط
فاحلرز هو املكان الذي حتفظ بـه األشـياء وهـذا خيتلـف مـن 
يشء إىل آخـر، فمـثال النقـود أو الـذهب والفـضة العـادة أن 

وأغراض العمل  ،الصندوقحتفظ داخل البيوت يف اخلزنة أو 
ممكن أن حتفظ يف احلديقة أو الكراج كاملـسحاة مـثال وهكـذا 

 .نجد أن لكل يشء حرز يناسبه
اللقطة يف غري حرز مثيالهتا ثـم رسقـت أو فإذا وضع امللتقط 

 .تلفت فإنه يضمن ويغرم للاملك
التقط شخص كتابـا فأخـذه إىل بيتـه ووضـعه بجنـب : مثال

نافذة مفتوحة فتلف الكتاب بسبب الريح والـشمس واملطـر 
 .فهذا يضمن الكتاب للاملك ألنه مل حيفظه يف حرز مثله

 
 
 



ه ينقـسم إىل ثالثــة الـيشء امللـتقط بـالنظر إىل تعريفـ: مـسألة
 :أقسام

 اليشء ذو القيمة غري اليسرية بحيـث أن مـن فقـده يبقـى -١
يبحث عنه طويال ويتأسف عليه كمبلـغ كبـري مـن النقـود أو 

 هـو التعريـف قالدة ذهب أو خروف أو بقرة، فهـذا حكمـه
  .سنة
كمـن فقـد قلـام أو اليشء ذو القيمة اليسرية بـني النـاس  -٢

احبه مدة ثم يرتكه فهـذا النـوع مـن طعاما فإنه يبحث عنه ص
التقطه فإنه يعرفة مدة من الزمن بحيـث يغلـب عـىل ظنـه أن 

 وهذا خيتلف بحـسب اخـتالف الزمـان  بعدهصاحبه سيرتكه
واملكان ففي بيئة غنية خيتلف عن بيئة فقرية فربام يكفي سـاعة 

 .سنة كاملة فّيف التعريف أو يوم أو أسبوع وال يعر
ملك بـال يله قيمة فهذا يؤخذ مبارشة و اليشء الذي ليس -٣

 .تعريف كحبة من زبيب أو مترة



 فوجد حبة من عنب فالتقطها قيميش شخص يف السو: مثال
 .ووضعها يف حلقه فال يشء عليه

إذا التقط شخص لقطة بقصد التملـك وعرفهـا سـنة : مسألة
 .فله بعد ذلك أن يتملكها ولكن برشط الضامن

 .يوما من الدهر فعليه أن يردها له إذا جاء صاحبها بمعنى أنه
وجد شخص قالدة ذهب يف كيس من قـامش فأخـذها : مثال

 سـنني عـرف ٣بنية التملك فعرفها سنة ثم أخذها لـه وبعـد 
 .مالكها فيجب عليه أن يردها له

قد ترصف هبا كأن باعها فحينئذ يدفع له القيمة فعلم  فإن كان
كه ملكـا هنائيـا بـل هـو أن املال امللتقط إذا متلكه فإنه ال يتمل

عرضه لـزوال امللـك يف أي حلظـة فـإن وجـد املالـك العـني 
الضائعة عنده فيأخذها فإن كانت قـد تلفـت أو بيعـت فإننـا 

 رد له مثلها، وإن كانـت  كالنقودننظر فإن كانت اللقطة مثلية
 وقـد رشحنـا الفـرق بـني املـثيل أعطـاه قيمتهـاكحـيل قيمية 

 .والقيمي فراجع



 "قطة  أقسام الل"
 

 :اليشء امللتقط عىل أقسام 
فهذا القسم حكمه هـو مـا  كالذهب ما يبقى عىل الدوام  -١

سبق رشحه من أن امللتقط يكون فيه عىل اخليار إمـا أن يبقـى 
حيفظه إىل أن يظهر صاحبه ولو استمر سنينا طـوال ، وإمـا أن 

 .يتملكه بعد سنة برشط التعريف يف احلالتني
ة واملعادن والثياب واألقمشة فهذه وذلك مثل الذهب والفض

تبقى فرتة طويلة وال حتتاج إىل عمل أي أهنا ال تفسد وتنتهـي 
ــاج إىل عمــل كــي تــدوم،بل توضــع يف  صــالحيتها، وال حتت
اخلزانة وال يشء عليها، وال خيفى أننا نقصد بقولنا يبقى عـىل 

 .ما خال اهللا هالكالدوام أي فرتة طويلة وإال فكل يشء 
 كالطامطـة  يبقى عىل الدوام بل يـرسع إليـه الفـسادما ال  -٢

إما أن يأكله ويغـرم : فهذا القسم امللتقط له خمري فيه بني أمرين



أكله وإما أن يبيعه ثم حيفظ ثمنه عنده ثم يقـوم بـالتعريف  ما
 .ويتملكه

 .وذلك مثل الطعام الرطب كالبقول وكذا الرشاب كاحلليب
 كغـم مـن الطامطـة ٢يميش شخص يف الشارع فوجـد : مثال

فهنا الطامطة التبقى بل ستفسد بعد فرتة قليلـة فنقـول لـه إن 
 كغم مـن الطامطـة ٢شئت فكلها ثم إذا ظهر مالكها فادفع له 

بدال عن التي أكلتها، وإن شئت فقـم ببيعهـا واحفـظ الـثمن 
عندك ثم قم بتعريفها فرتة تظن أن مالكها ال يطلبها بعدها ثم 

 .وديعة عندك حلني ظهور املالكمتلك الثمن، أو احفظه 
َمايبقى ولكن حيتاج إىل عالج أي عمـل كالرطـب فهـذا  -٣ ُ

القسم امللتقط له خمري فيه بـني أكلـه وغرمـه للاملـك إن ظهـر  
وبني عالجه وحفظه ثم يقوم بتعريفه فإن شاء متلكـه أو بقـي 

 .حافظا له
أي أن هذا النوع يبقى عىل الـدوام وال يتـسارع إليـه الفـساد 

 .لكن حيتاج إىل عالج كي يبقى فإن مل يوجد فسدو



وذلك مثل الرطب فإنه يمكن جتفيفه فيصري مترا فـيحفظ ألن 
التمر ال يتسارع إليه الفساد إن نشف، وكـذا العنـب إذا كـان 
مــن النــوع الــذي يتزبــب فإنــه يــدوم ولكــن بعــالج وهــو 

 .التجفيف
 كغم من الرطـب فهـذا نقـول لـه إن ١٠وجد شخص : مثال

 ١٠فكله أنت وأهلك ثم إذا ظهـر املالـك فـأرجع لـه شئت 
كغم من نفس نوع التمر الذي أكلته، وإن شـئت فبعـه وخـذ 
الثمن وقم بالتعريف ثم متلك الثمن إن شئت، أو أبقه عنـدك 

 .وديعة إىل حني ظهور املالك
 . إلمكان حفظ العنيوهنا ليس له أن يأكله ويغرمه

ان فهـو حيتـاج إىل علـف  ما حيتاج إىل نفقة لبقائـه كـاحليو-٤
 :وماء كي يعيش، وهذا القسم نوعان 

 حيوان ال يمتنع بنفسه أي حيتاج إىل من يرعاه ويقوم بشأنه -أ
وليس له قوة عىل محاية نفسه من السباع هبرب أو قتال، كغنم 



وعجل ودجاج فهذا جيوز التقاطه ويكون امللـتقط خمـريا فيـه 
 : واحد من ثالثة أموربني
، وهذا إنام جيوز كله وغرم قيمته للاملك متى وجدهبني أ: أوال

إن وجده يف الصحراء، فإن وجده يف املدينة أو القرية فالجيوز 
 .أكله لسهولة بيعه يف املدن والقرى بخالف الصحراء

 .يأخذه وينفق عليه وحيفظه إىل حني ظهور املالك: ثانيا
سنة يتملك الثمن إن يبيعه وحيفظ ثمنه ثم يعرفه وبعد ال: ثالثا

 .شاء التملك، أو حيفظه عند كوديعة
 .راه األصلحفهذه خيارات ثالثة خيتار امللتقط منها ما ي

 :فهذا حكمه األيت حيوان يمتنع بنفسه كاخليل واإلبل -ب
إن وجده يف الصحراء فيحرم التقاطه للتملك بل يـرتك : أوال

سى أن وحاله ألنه قوي يرعى الكأل ويمتنع مـن الـسباع وعـ
 ألجل حفظه ملالكـه أمـا التملـك جيده مالكه، وجيوز التقاطه

 .جيوز ولو عرفه سنة أو أكثرفال 



وإن وجده يف املدن والقرى وما قرب منهام فهـذا جيـوز : ثانيا
 يأخـذه وينفـق عليـه وحيفظـه إىل حـني ظهـور أن: فيه أمران

 ولـه أن يتملـك  سنةصاحبه، وأن يبيعه وحيفظ ثمنه ثم يعرفه
 .أو حيفظه عنده كوديعةبعد ذلك ن الثم

ه هذا اخليار النحتاج إليـه ؛ ألنوال جيوز أن يأكله ويغرم قيمته
لسهوله بيعه وحفظ ثمنه فال نجيز أكله يف العمران مـن مـدن 

 بخالف الصحراء فإن وجود من يشرتهيا منه قليل وال وقرى
 .نكلفه أن ينقل احليوان إىل العمران كي يبيعه هنالك للمشقة

 
 
 
    
 

         
 



 " خالصة الباب "
 

ُما ضاع من صاحبه وال يعرف الواجد مستحقه :اللقطة َ ََّ ِ َ ُْ ُ ُ ِ ِ. 
 .القط، وملقوط، والتقاط: وأركان اللقطة ثالثة

ولكن يستحب االلتقـاط جيوز التقاط اللقطة، وجيوز تركها، و
 .ملن وثق بأمانه نفسه

ظهور صـاحبها  نيفإذا التقطها فإما أن يكون نيته احلفظ هلا حل
 .ة متلكهاتوإما أن يكون ني

إذا التقطها فننظر يف اللقطة من أي قسم هـي مـن األقـسام و
 :التالية

ّفهــذه تعــرف ســنة ذهب كــكــون ذات قيمــة عاليــة  أن ت-١
 .وجوبا

كقلـم  أن تكون ذات قيمة قليلة بحيث تعد شـيئا حقـريا -٢
ها ّفهذه جيب أن تعرف مدة يغلب عىل ظـن املعـرف أن فاقـد

 .سيعرض عنها بعد ذلك الزمن



حبـة ك  أن تكون ليست ذا قيمـة بـل يـرتك عنـد سـقوطه-٣
 .، فهذه متلك مبارشة وال حتتاج إىل تعريفزبيب

 .فهذه هي أقسام اللقطة من حيث التعريف
 :ُوأما أقسام اللقطة من حيث ما يفعل هبا فأربعة أقسام هي 

ه  فهذ كالذهب أن تكون مما تبقى وال تتغري بطول املكث:أوال
  بـرشط الـضامناحكمها أهنا بعد التعريف إما أن خيتار متلكه

 .أو خيتار أن حيفظها عنده كوديعة
 كالطامطة فهـذه أن تكون مما ال تبقى وال تقبل التجفيف: ثانيا

 :حكمها كالتايل
 . إما أن يأكلها ويغرم بدهلا للاملك ثم يقوم بالتعريف-١
 .ك الثمن أو حفظهّ إن شاء متل إما أن يبيعها ثم يعرفها ثم-٢

أن تكون مما تبقى إن جففت كالرطب الذي يـصري متـرا : ثالثا
 :فهذه حكمها كالتايل

 . إما أن يبيعها ثم يعرفها ثم إن شاء متلك الثمن أو حفظه-١
 . إما أن جيففه وحيفظه ملالكه، وليس له أكله وغرم بدله-٢



 :ذا نوعاننفقة كاحليوان فهأن تكون حتتاج إىل : رابعا
ما كان ال يمتنع بنفسه عـن الـسباع مـن ذئـب ونحـوه : أوال

 :كاخلروف فهذا حكمه كالتايل
إما أن يأكله ويغرم قيمته ملالكه ثم يعرفه، هـذا إن وجـده  -١

 .يف الصحراء، فإن وجده يف العمران فيسقط هذا اخليار
يعرفـه و أن حيفظه عنده وينفق عليه حلـني ظهـور املالـك -٢

 .أيضا
أن يبيعه ثم يعرفه فإن شاء متلك الثمن بعد سنة وإن شـاء  -٣

 .حفظه عنده كوديعة
 كاخليـل فهـذا حكمـه ما كان يمتنع بنفسه عـن الـسباع: ثانيا

 :كالتايل
 إن وجده يف الصحراء حرم التقاطه بقصد التملك وجـاز -١

  . بقصد حفظه ملالكه التقاطه
 
 



   :   إن وجده يف احلرض فهذا حكمه كالتايل-٢

 . أن حيفظه عنده وينفق عليه حلني ظهور املالك ويعرفه-أ
فه فإن شاء متلك الثمن بعد سنة وإن شاء ِّ أن يبيعه ثم يعر-ب

 .حفظه عنده كوديعة
 . أكله وغرم بدلهويمتنع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخططات الرئيسية "

 
 اللقطة

 
                                     غري حيوان   حيوان                                 

            
  ال يمتنع                      يمتنع بنفسه            

 ءيتغري بطول البقا                      ّال يتغريبطول البقاء                                                                         
                          يف العمران          يف الصحراء      

 يتملكه    أو حيفظه                                                                             

       يقبل التجفيف      ال يقبل التجفيف                                             أو حيفظه يبيعه              بقصد احلفظ     بقصد التملك 
                                                                                                  )جيوز )              (حيرم   ( 

 يبيعهأو     أكله  يبيعه      يأو            جيففه     يأكله                   أو يبيعه           أو حيفظه                                                           
 )إن وجده يف الصحراء فقط (                                          

       
 
 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

       فصل(                                            
ٍوإذا وجـد لقطـة يف مــوات أو طريـق فلــه أخـذها أو تركهــا  ٍ َ ً َ َ ُ

ٍوأخذها أوىل من تركها إن كان عىل ثقة من القيام هبا ِ ُ. 
َوإذا أخــذها وجــب عليــه أن يعــرف ســتة أشــياء َ ِ َوعاءهــا : َ

َوعفاصها، ووكاءها، وجنسها، وعددها، ووزهنا َ ََ ََ ِ ِ َ ِ. 
 

........................................................... 
ٍلقطة يف موات أو طريق شخص وإذا وجد ٍ َ ً َ َ أما إذا وجدها يف موضع مملوك فهـي  ُ

أي   أخـذهاأي الواجـد فله، للاملك كأن جيد مسحاة يف أرض زيد فليست لقطة
ِ أو تركها وأخذها أوىل من تركهااللقطة ٍ إن كان عىل ثقـة فيكون األخذ مستحب ُ

ّي القيام بحفظها، فإن خاف أن تسول له نفسه اخليانة فاليستحب أ من القيام هبا
َوإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء، أخذها َ ِ هـذا ضـعيف غـري معتمـد  َ

 هـو مـا حتفـظ بـه َوعاءهاواملعتمد أنه يستحب معرفة هذه األشياء بعد التقاطها 
َوعفاصها َ َ ووكاءهاهو السدادة التي تكون عىل القاروة ِ اخليط الذي يشد عىل هو  ِ

َ وجنسهاالوعاء َ، وعددها، ووزهنا كذهب أو فضة ِ َ َ. 
 



ًوحيفظها يف حرز مثلها، ثم إذا أراد متلكها، عرفهـا سـنة عـىل  َ ْ ُ ََّ َ ََّ ُّ ِ ِ ِِ
ْأبواب املساجد، ويف املوضع الذي وجـدها فيـه، فـإن مل جيـد  ِ ْ ْ

ِصاحبها كان له أن يتملكها برشط الضامن ِ َِ َّ َ ْ َ. 
 
 
 
 

........................................................... 
ُوحيفظها  ِ يف حرز  أي الواجدَ ِ مثلها هو مكان احلفظِ ْ أي مثل اللقطة فإذا وجد ذهبا ِ

َّ ثم إذا أراد حفظه يف املكان الذي حيفظ به الذهب عادة فال حيفظه يف احلديقة مثال
ها  ُّمتلكَ ً، عرفها سنة  فعليه تعريفهاهذا ليس بقيد بل أراد حفظها أيضاَ َ إذا مل تكـن َّ

اللقطة حقرية فإن كانت حقرية عرفت زمنا يظن فيه أن صاحبها يرتكها بعد ذلك 
ال يف داخـل املـساجد ألن طلـب الـضالة يف املـسجد  عىل أبواب املساجد الزمن
 صـاحبها فيـه ومثلـه أمـاكن األنه يطلبهـ، ويف املوضع الذي وجدها فيه مكروه

ْ ، فإن مل جيد االجتامع ِ ْ ها برشط الـضامن ُامللتقطْ ِ صاحبها كان له أن يتملكَ ِ َِّ َْ أي عـىل َ
أنه يكون ضامنا للقطة بحيث متى جاءها املالك ولو بعد عرشين سنة ردها إليـه 

 .فإن تلفت رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية



ٍواللقطة عىل أربعة أرضب ُ ْ ِ ُ َ َ ُ: 
ُ الدوام، فهذا حكمهُأحدها ما يبقى عىل ُُ ْ ِ. 

ُرطب، فهو خمري بني أكله وغوالثاين ما ال يبقى كالطعام ال ِ ٌ ِ ْ ِرمه َّ ِ
ِأو بيعه وحفظ ثمنه ِ ِ ِ ِ َِ َ. 

َوالثالث ما يبقى بعالج كالرطب فيفعل املـصلحة َ ُُ ِ ِمـن بيعـه : ُّ ِ
ِوحفظ ثمنه، أو جتفيفه وحفظه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ. 

 
 
 

........................................................... 
ٍواللقطة عىل أربعة أرضب  ُ ْ ِ ُ َ َ ِحدها ما يبقى عىل الدوام أأي أنواعُ أي ، فهذا كذهب ُ

مهالذي ذكره من قبل من التعريف سنة ثم التملك  ُحكْ  .أي حكم هذا الرضب ُُ
ِوالثاين ما ال يبقى كالطعام الرطب ْ ِأكله ٌ فهو خمري بني أي الذي فيه مائية كالطامطة َّ

ِرمهُوغ ِأو بيعه وحفظ ثمنهأي غرم البدل  ِ ِ ِ ِ ِ َِ حلني ظهور املالك وله أن يتملك الثمن  َ
ُ كالرطب فيفعلأي عمل ُوالثالث ما يبقى بعالج بعد التعريف َِ : َ املصلحةالواجد ُّ

ِمن بيعه وحفظ ثمنـه، أو جتفيفـه وحفظـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ار األصـلح وال خيتـار فعلـم أنـه خيتـ َْ
 .بالتشهي



ِوالرابع ما حيتاج إىل نفقة كاحليوان وهو رضبان ٍ: 
ٌحيوان ال يمتنع بنفسه، فهو خمري َّ َ ُ ِ ِ ُ ِبـني أكلـه وغـرم ثمنـه، أو : ٌ ِ ِِ ُْ

ِتركه والتطوع باالنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه ِ ِ ِ ِ ِ. 
ْوحيوان يمتنع بنفـسه، فـإن وجـده يف الـصحراء تركـه، وإن  ٌُ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ

ِوجده يف احلرض فهو َ َ ُ ِ خمري بني األشياء الثالثة فيهَ ِ .( 
 
 
 

........................................................... 
ِوالرابع ما حيتاج إىل نفقة كاحليوان وهو رضبان ِحيوان ال يمتنع بنفـسه:ٍ ِ ُ أي عـن  ٌ

ٌ فهو خمريالسباع كالشاة َّ َ ِبني أكله وغرم ثمنه، أو تركه والتطوع باإل: ُ ِ ِِ ْ وله  ِعليهنفاق ُ
ِ، أو بيعه وحفظ ثمنهُأجر عىل التطوع بالنفقة ِ ِ ِ  .وله أن يتملك الثمن بعد التعريف ِ

ِوحيوان يمتنع بنفسه ِ ُ ُ، فإن وجده يف الصحراء تركهكاخليل ٌ ُ ََ َ وجوبا ألنـه الخيـشى  ِ
ِوإن وجده يف احلرض فهو خمري بني األشياء الثالثة فيه عليه ِ ِ َ َ ُ َ أي التي سبقت وهـي  ْ
أو تركه والتطوع باالنفاق عليه أو بيعه، وهذا صحيح يف غري النقطـة األوىل أكله 

فاألوىل ! فال جيوز هنا أكله إلمكان بيعه باحلرض فلم نلجأ إىل اتالف العني باألكل
 . ّأن يقول املصنف فهو خمري بني الشيئني األخريين

  



 " مسائل عملية "
 

ٍ وجد شخص قميصا يف ساحة بيت زيد فأخذ-١ ِ ِ ً ُه وقال هذا ٌ
 ٌلقطة فهل هذا صحيح؟

فـامذا $ ١٠٠٠ وجد شخص يف الشارع حمفظة نقود فيهـا -٢
  يفعل هبا؟

كغـم مـن اخليـار ٥ وجد شخص يف الشارع صندوقا فيه -٣
 فامذا يفعل به؟

 
........................................................... 

موضع مملوك ومل جيده يف موات  غري صحيح بل هو ملك زيد ألنه وجده يف -١  
 .أو طريق

 هذه لقطة من النوع الذي يبقى فيعرفها سنة ثم إن شاء متلكها برشط الضامن -٢
 .وإن شاء حفظها عنده كوديعة

 هذه لقطة من النوع الذي ال يبقى وال جيفف فإن شاء أكلها وغرم بدهلا، وإن -٣
 .شاء باعها ثم عرفها مدة ثم يتملك الثمن أو حيفظه

 



 وجد شخص يف الطريق سلة عنـب يقبـل التزبـب فـامذا -٤
 يفعل هبا؟

  وجد شخص يف قرية شاة فامذا يفعل هبا؟ -٥
  وجد شخص فرسا عليها رسج يف موات فامذا يفعل هبا؟-٦
 
 
 
 
  

........................................................... 
 لكـه بعـد التعريـف، أو جففـه هذه لقطة فإن شاء باعها وحفظ الـثمن أو مت-٤

 .وحفظه
يأكلها بـل إمـا حيفظهـا   هذه لقطه فيعرفها سنة وبام أنه وجدها يف عمران فال-٥

  . يبيعها وحيفظ ثمنها أو يتملكه بعد السنة برشط الضامنويرعاها أو
 هذه لقطة وبام أن الفرس يمتنع بنفسه ووجده يف الـصحراء فيحـرم التقاطـه -٦

  .   مسكه بقصد احلفظ ملالكهبقصد التملك وجيوز
  



 
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب اللقيط "
 

 .نسبه يف شارع ونحوه وال يعرف صغري يوجد: اللقيط
خرج النـاس مـن صـالة العـشاء فوجـدوا عنـد بـاب : مثال

فأخـذه زيـد املسجد لفافة فيها طفل رضيع ألقته أمه وذهبت 
 .فهذا هو اللقيطلريبيه 

 :ولنرشح ألفاظ التعريف
سواء أكان ذكرا أو أنثـى مميـزا أو غـري أي غري بالغ ) صغري ( 
 .مميز

أي يعثر عليـه يف األمـاكن العامـة ) يوجد يف شارع ونحوه ( 
 .كالشارع واملسجد والسوق واملدرسة ونحو ذلك

ه، فـإذا علـم اليكـون اوَأي اليعلم من أب) واليعرف نسبه ( 
 .لقيطا



 املـرأة فتلقـي ينوالصغري قد ينبذه أهله أي يطرحونه كأن تـز
 . جيـده أحـد ويربيـه أو بـسبب الفقـرطمعا أننها من الزنا اب

 :ونفس أركان اللقطة التي سبقت تأيت هنا وهي
 .وهو األخذ:  التقاط-١
 .وهو الشخص الذي سيأخذ الصغري: طِملتق -٢
 .وهو الصغري الذي يؤخذ:  ملقوط-٣

فأما االلتقاط فهو فرض كفاية عـىل املـسلمني أي إذا قـام بـه 
 .ٌثم عن اجلميع، وإن مل يقم به أحد أثم الكلالبعض سقط اإل

 فرتكـوه َذِبـُ وجد جمموعة من الناس طفال صغريا قـد ن:مثال
ّكلهم وذهبوا فهؤالء قد أثموا، فإن تطوع أحد وأخذه لريبيـه 

 .فله األجر الكبري ويسقط اإلثم عن البقية
واليــوم هنالــك دور خاصــة تقيمهــا الدولــة لرعايــة هــؤالء 

 أن يأخذه ويربيه بنفسه ويـستطيع أن يأخـذه فيستطيع املسلم
يرتكه يف الـشارع بـال طعـام وال أن إىل إحدى هذه الدور أما 
 .رعاية  ليهلك فهذا إثم كبري



 :وأما امللتقط فيشرتط فيه رشوط هي
 .فاليصح أن يكون امللتقط جمنونا:  العقل-١
د ِجـُفاليصح أن يلـتقط الـصبي اللقـيط، فـإذا و:  البلوغ-٢

 .ُد جمنون أو صبي أخذ منهاملقيط بي
فال يصح أن يكون امللتقط عبدا، ألنـه ال يملـك :  احلرية-٣

أمر نفسه فكيف يكفل غريه، نعم لو قال السيد لعبـده الـتقط 
 .ّهذا الصغري صح االلتقاط وكان اللقيط بكفالة السيد

ــار :  اإلســالم-٤ ــال يف دي ــافر طف ــتقط الك ــصح أن يل فالي
 .فرا مثلهه كاّاملسلمني ألنه يصري

بـأن يكـون مـن أي يكـون امللـتقط غـري فاسـق :  العدالة-٥
 . الكبائرأصحاب
 صـغريا وأراد أن يربيـه فهـذا زيد يرشب اخلمر الـتقط: مثال

 .ينزع الطفل من يديه كي ال يفسده بسبب فسوقه
 
 



 " أحكام اللقيط "
 

ٍال يقر اللقيط إال يف يد أمني: أوال ِ ُِ َْ ُُّ. 
 شخص غري أمني، ونعني باألمني هـو أي ال يرتك اللقيط بيد

 .املسلم البالغ العاقل احلر العدل
 مل يستجمع الصفات السابقة فينزعه نفإذا التقطه غري أمني، بأ

 .ويعطيه ألمني لريبيه من يدهاكم احل
ِ وجب عليه أن يشهدا لقيطأخذمن :ثانيا ُ. 

ِأي من أخذ طفال وجب أن يشهد  هذا املسلمني عىل أن بعض ُ
أي ِوجده يف الشارع، ألنه قد خياف أن يسرتقه امللـتقط طفل ال

ّجيعله عبده ويدعي بأنه اشرتاه كام كان يف عرص الـرق، وربـام 
 .اإلشهاد مانعا من ذلك يتبناه ويضيع نسبه فحينئذ يكون

 
 



مل يوجـد  إن وجد مع اللقيط مال فنفقته مـن مالـه، وإن: ثانيا
 .معه مال فنفقته من بيت مال املسلمني

 مبلـغ مـن املـال، أو بيـدهالتقط شخص صغريا ووجد : المث
ّرأسه، أو كان مرتديا حلـيل نفـيس، فهنـا لفافة كان املال حتت 

يرصف امللتقط عىل الصغري من ماله الذي وجده معـه ولكـن 
 ويقـول لـه قايض أي يذهب للبرشط هو أن يأذن القايض له،

لقـايض وجدت فالنا ومعه مال وأنا أريد أن أربيه فيقول لـه ا
 .أذنت لك يف أن تنفق عليه من ماله

فإن مل يكن معه مال فنفقة الصغري جتب يف بيت مال املسلمني 
َّفيخص   . له مبلغا شهريا وينفق منه امللتقط عىل اللقيطُصَُ

  
  
  
  
  
  
  
  



 " تنبيهان "
 

 .من التقط لقيطا فال ينسب له: األول
 كعبـد خيتار له اسام بمعنى أن زيدا وجد صبيا عمره سنة فهذا

اهللا وال ينسبه إليه فيكون عبـد اهللا بـن زيـد، ألنـه لـيس ابنـه 
 .والتبني حرام ال يصح

وإذا علم هذا فـإن هـذا الـصبي إذا كـرب وكـان لزيـد زوجـة 
وبنات فيجب االحتشام منه، واليـصري أخـا أو ابنـا بـل هـو 

 .أجنبي، وال يرث من مال زيد شيئا
 : كاآليتالفرق بني اللقطة واللقيط: الثاين

 
 اللقطة اللقيط
 .التقاط مال .التقاط إنسان صغري
 .تستحب ألمني .جتب عىل الكفاية

 .اإلشهاد عليها مستحب .اإلشهاد عليه واجب
 
 



 " خالصة الباب "
 

  .صغري يوجد يف شارع ونحوه وال يعرف نسبه :اللقيط
 .تربيته واجبة عىل الكفايةووأخذه 

ــوغ و ــل والبل ــتقط العق ــشرتط يف املل ــة وي ــالم واحلري اإلس
 .والعدالة

ُّواليقر إال يف يد أمني َ ُ. 
 .وجيب اإلشهاد عىل االلتقاط

وإذا كان مع اللقيط مال أنفق عليه امللتقط منـه بـإذن احلـاكم 
 .وإن مل يوجد معه مال فنفقته من بيت مال املسلمني

 
 
 
 
 

  



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 اللقيط

 
                                                             أحكامهركانهأ           

 التقاط                        
 )عدالة-حرية-إسالم-بلوغ-عقل( ملتقط                                

            ملقوط                   
 

   .يد أمنياليقر اللقيط إال يف                         
 .جيب اإلشهاد                        

 .فمن بيت املسلمني                              إذا كان معه مال أنفق منه بإذن احلاكم وإال
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                  
ِوإذا وجد لقيط بقارعة َ ِ ِ ٌ َ ِ ُ، فأخذهِالطريق* ُ ُ، وتربيته، وكفالته *ُ ُُ َُ

ِواجبة عىل الكفاية ِ ٌ َ ٍوال يقر إال يف يد أمني.ِ ُّ َ ُ*. 
ُفإن وجد معه مال أنفق عليه احلاكم منه ِ َ ٌ ُ ََ ْ، وإن مل يوجد معـه *ْ ْ

 .ٌمال فنفقته يف بيت املال
............................................................ 

، وليس املراد التقييد بالوسط بل يف أي موضع  وسط الشارعقارعة الطريق هي* 
 . وجده من الطريق بل ويف غري الطريق كعند أبواب املساجد وجب أخذه

أخذه أي التقاطه، وتربيته أي رعايته بمأكـل ومـرشب وملـبس ودواء ونحـو * 
 من السوء، فتكـون الكفالـة ذلك، وكفالته أي حفظه وتربيته، فاحلفظ هو محايته

ألنه بدون األخذ اليتحقق احلفظ وتشمل الرتبيـة  ْ األعم إذ أهنا تشمل األخذهي
 .فلو اقترص عليها فقال فكفالته واجبة عىل الكفاية لكفى

يد أمني وهو مسلم عاقل بالغ حر عدل فإن مل يكن كذلك نـزع أي اليرتك إال ب* 
 .من يده ووضع بيد أمني

بأن يرصف  لملتقط الذي يرعى شأنه وذلك بأن يأذن ل احلاكم أومن ينوب عنه،*
 .واحتياجاته ،منه عىل مصاحله



 " مسائل عملية "
 

 وجد شخص طفال صغريا يف إحدى الـرباري وال يعلـم -١
 أهله فرتكه وذهب فهل يأثم؟

 التقطت امرأة معروفة بالفساد صبية قـد نبـذت بـالقرب -٢
 من إحدى املستشفيات فام احلكم؟

افة فيها صغرية معها كيس  وجد شخص من أهل اخلري لف-٣
 فيه ذهب كثري فامذا يفعل؟

    التقط شخص صبيا ال مال معه فهل نلزمه بالنفقة عليه؟-٤
............................................................ 

 .سواه فإنه يتعني عليه حينئذ كفالته  نعم يأثم ما دام أنه اليعلم أحد به-١
اكم منها ألهنا ليست بأمينة لفسقها واللقيط ال يرتك إال يف  جيب أن ينزعها احل-٢

 . يد أمني
 إذا أخذها ليكفلها وجب عليه أن يشهد عىل هذه الصغرية أنـه التقطهـا مـن -٣

م احلاكم بام وجد كي ينفق ِعلُاملكان الفالين وأن معها هذا الكيس من الذهب ثم ي
 .  كفى اإلشهادعىل الصغرية فإن مل جيد حاكام احلاكم من املال

 . ال نلزمه بل تكون نفقته عىل بيت مال املسلمني-٤



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب الوديعة "
 

 .هاَ ليحفظٍ عند شخصٍ عنيُوضع: الوديعة
 عمـرو فقـال هـل ذهب إىل جـارهفزيد يريد أن يسافر : مثال

يمكن أن تضع هذه السيارة يف كراج بيتك حلني عوديت فقـال 
ُ أودعتك هذه السيارة فقال عمرو قبلت:نعم فقال زيد َ ُ. 

فهنا وضع زيد عينا وهي الـسيارة عنـد عمـرو ليحفظهـا لـه 
 .فهذه هي الوديعة

هذا قيد مهم، خيرج العارية فهو أعطى ) ليحفظها له ( وقولنا 
ــارة  ــع واإلج ــرج البي ــستعملها، وخي ــا ال لي ــني ليحفظه الع

 .والرهن
ــم إن الوديعــة تكــون يف األمــور الكبــري ــثمن ث ــة ال ة والغالي

 .   كبضاعة وسيارة وتكون يف األمور الصغرية كقلم ونحوه
 
 



 :وأركاهنا ثالثة
 َ واملـودع وهـو عمـرو،ِ املودع وهو زيـد:ومها:  العاقدان-١

 .ويسمى وديعا أيضا
 .وهي هنا السيارة:  العني-٢

عتـك هـذه الـسيارة وقـول ودوهي هنا قـول زيـد أ: الصيغة
 .عمرو قبلت
العاقدين العقل والبلوغ واالختيار فـال يـصح أن ويشرتط يف 

 .يكون أحدمها غري عاقل أو غري بالغ أو مكره
جاء رجل وأودع كتابه عند صبي فرتكه وأخـذ يلعـب : مثال

ّفرسق فال يضمنه الصبي ألن الرجل قد فرط بإيداعه الكتاب 
 .عند غري بالغ

ر ويشرتط يف العني أن تكون حمرتمة رشعا فال يصح إيداع مخـ
 .وآالت هلو ألهنا غري حمرتمة

ّويشرتط يف الصيغة لفظ من أحـد اجلـانبني وعـدم الـرد مـن 
 .اآلخر



قال زيد أودعتك هذا الكتاب فأخذه عمـرو بـال لفـظ : مثال
 .فتصح الوديعة

أو يقول عمرو أودعني هذا الكتـاب فدفعـه لـه زيـد فيـصح 
 .أيضا

 يصح ولو قال زيد أودعتك هذا الثوب فقال عمرو ال أقبل مل
 .لوجود الرد

فعلم أننا ال نرشط اللفظني معا اإلجياب والقبـول بـل يكفـي 
 .أحدمها

ام يـدل عـىل معنـاه كخـذ حتصل بواليشرتط لفظ الوديعة بل 
 .هذا الكتاب عندك حلني عوديت، أو ضعه عندك أمانة

 بقي أن نعلم ما هو حكم قبول الوديعة؟
ه عـىل هو مستحب ملـن وثـق بأمانـة نفـسه وقدرتـ: اجلواب
 .احلفظ
 أراد زيد أن يدخل املرافق الصحية عنـد املـسجد فقـال: مثال

 .لعمرو ضع هذه الساعة عندك فهنا يستحب لعمرو القبول



اشرتى زيد حاجات كثرية مـن الـسوق ومل يـستطع أن : مثال
حيملها فطلب من إحـدى املحـالت أن يـضعها عنـده ريـثام 

 .وهلايذهب ويأيت بمن يساعده فهذه وديعة يستحب قب
فإن كان الشخص ال يثق بأمانة نفسه وخيش أنـه يف املـستقبل 

 .ّتسول له نفسه االستيالء عىل الوديعة فيكره قبوهلا
ِّوكم حيصل أن يودع عند شخص حاجة ثمينة ثـم تـسول لـه 
نفسه ويطمع هبا فيجحدها ويدعي أنه مل يأخذ شيئا أويـدعي 

خـان أهنا قد رسقت فيكـون قـد أكـل مـال أخيـه بالباطـل و
 .األمانة وباء بإثم عظيم

 
 
 
 
 
 



 " أحكام الوديعة "
 

 .ُيد الوديع عىل العني يد أمانة فال يضمن إال بالتفريط: أوال
وضع زيد عند عمرو سـيارته وديعـة فهجـم لـصوص : مثال

 عىل املنزل فرسقوا السيارة فهل يضمن؟
 .ِّال ألنه غري مفرط: اجلواب
اه لبكـر فـضاع فهـل أودع زيد كتابه عند عمرو فأعطـ: مثال

 يضمن؟
ّنعم ألنه مفرط حيث وضع الوديعة عند غـريه بـال : اجلواب

 .إذن املالك
أودع زيد ماطور ماء عنـد عمـرو فـانقطع املـاء فأخـذ : مثال

 .ّعمرو املاطور وشغله ثم احرتق فهل يضمن
 .ّنعم ألنه وديعة وليس عارية: اجلواب
وحفظهـا يف أودع زيد ثيابا عند عمرو فأخـذها عمـرو : مثال

 إصطبل اخليل فأتلفها اخليل فهل يضمن؟



فعلـم أن مـن ِنعم ألنـه مل حيفظهـا يف حـرز مثلهـا، : اجلواب
 .ِأن حيفظ الوديعة يف احلرز الذي يليق هباهو وظائف الوديع 

ًأودع زيد عند عمرو حليا وبعد يومني جاء زيـد وقـال : مثال ِّ
رسق احليل فهل ّله أريد احليل فقال عمرو تعال غدا ويف الليل 

 يضمن عمرو احليل؟
ّ ألنــه مقــرص ومفــرط ألنــه أخــر رد انعــم: اجلــواب ِّ ألمانــة ِّ

 .والوديعة لصاحبها فيكون ضامنا هلا
 فعلم أنه إذا طالب املالك الوديع بـرد الوديعـة وجـب ردهـا

 .فورا فإذا أخر ضمنها إال إذا كان التأخري لعذر
كهربائيـة يف أودع زيد عند عمرو بـضاعة هـي أجهـزة : مثال

خمزن له فجاء زيد يطلب البضاعة من بيت عمـرو يف نـصف 
الليل فقال له يا أخي اآلن ال يمكننـا الوقـت ليـل والطريـق 
بعيد وخميـف تعـال غـدا فاحرتقـت البـضاعة بـسب متـاس 

 قيمة البضاعة؟ كهربائي فهل يضمن عمرو لزيد
 .ّال ألنه أخر لعذر، ومتى وجد عذر فال يعد تفريطا: اجلواب



 .الوديعة عقد جائز من الطرفني: ثانيا 
 .أي أنه لكل من املالك والوديع فسخ عقد الوديعة متى أراد

 عنـدك أودع زيد سيارته عند عمـرو وقـال لـه ضـعها: مثال
شهرا وبعد نـصف سـاعة قـال لـه ال أريـد أن أبقيهـا عنـدك 

 سآخذها لغري مكان فهل يصح؟
ملالكهـا ألهنـا نعم يصح ويلزم عمرو دفـع الوديعـة : اجلواب

 .عقد جائز من الطرفني
جيب رد الوديعة ملالكها  نقول بأنه ا حينامنيعلم أن ومماينبغي أن

خيـيل بينـه وبينهـا  اليعني أنه حيملها للاملك بل يعني أنه فهذا
 .وإال فمؤنة النقل عىل املالك

أودع زيد عند عمرو ثالجة فاتصل زيد بعمرو وقال له : مثال
 يقول له عمرو تعال وخـذ ثالجتـك ال إنـه أريد الثالجة فهنا

 .يأيت بسيارة نقل ليوصلها إىل حيث يريد زيد
 



ُإذا اختلف املودع والوديع فقال الوديـع رددهتـ: ثالثا ا عليـك ِ
  .ِوقال املودع كال مل تردها فالقول قول الوديع

وهذه املسألة فرع عن كون يد الوديع عـىل الوديعـة يـد أمانـة 
 .ك أنه يصدق بردهافإن من مقتضيات ذل

وبعد شـهر جـاء زيـد $ ١٠٠٠٠أودع زيد عند عمرو : مثال
 وقال لعمرو أريد مايل فقـال عمـرو سـبحان اهللا أمل أرده لـك

 من حيكم؟لقبل أسبوع قال كال فرفع األمر إىل القايض ف
حيكم لعمرو بيمنه وال يشء لزيد أي حيلـف عمـرو : اجلواب

 .يد فحينئذ حيكم له القايضّباهللا العظيم أنه قد رد األمانة لز
وال خيفى أن هذا بحسب الظاهر، وإال لو كـان عمـرو كاذبـا 
وحكم له القايض بالرباءة فال يصري املال ماله بـل هـو قطعـة 

 .من نار جهنم نسأل اهللا العافية
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .وضع عني عند شخص ليحفظها: الوديعة
َمودع، ومودع، وعني،: عاقدان: وأركاهنا  . وصيغةِ

 .العقل والبلوغ واالختيار: فيشرتط يف العاقدين
 .ويشرتط يف العني أن تكون حمرتمة رشعا

ويشرتط يف الصيغة لفظ من أحد العاقـدين وعـدم الـرد مـن 
 .اآلخر

 :وأحكام الوديعة ثالثة هي
 .َ يد املودع يد أمانة فال يضمن إال بالتفريط-١
 . الوديعة عقد جائز من الطرفني-٢
ِ املودع مقبول يف ردها عىل املودع بيمينه قول-٣ ِّ َ. 
 
 
 

  



 " خمططا ت وضيحية "
 " املخططات الرئيسية "

  
 

 الوديعة
 

 ا                                                            أحكامهاأركاهن           
 )إختيار-بلوغ-عقل( عاقدان                         

 )حمرتمة ( وديعة                               
 )لفظ من أحدمها وعدم الرد من اآلخر( صيغة                               

 
 .َيد املودع يد أمانة فال يضمن إال بالتفريط                             

 . الوديعة عقد جائز من الطرفني                             
ِ قول املودع مقبول يف ردها عىل املودع بيمينه                               ِّ َ. 

 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                   
ٌوالوديعة أمانة ِ، ويستحب قبوهلا ملن قام باإلمانة فيها*ُ َ َ ُ َُ ُّ َُ.* 

 .واليضمن إالبالتعدي
ٌوقول املودع مقبول ُِ ِ يف ردها عىل املودعَ ِ ِّ.* 

ِوعليه أن حيفظها يف حرز مثلها ِ، وإذا طولب هبا فلم خيرجها *ِ َ ِ
َحتى تلفت ضمن* مع القدرة عليها ِ َ ْ ِ.( 

............................................................ 
ا أي أن القصد منها احلفظ للاملك ال الرهن أو اإلعارة ونحوه،وينبني عىل أهنـ* 

  .َأمانة أن املودع ال يضمن إال بالتفريط ويقبل قوله يف الرد
أي بأن يكون قادرا عىل حفظها واثقا من أمانة نفـسه، فـإن كـان عـاجزا عـن * 

حفظها حرم قبوهلا ألنه سيضيع مال أخيه، وإذا كان غري واثق بأمانـة نفـسه كـره 
 .قبوهلا أما إذا متأكدا وواثقا من اخليانة فيحرم قبوهلا

 .يقبل قوله باليمني* 
 .ّفإذا مل حيفظها يف حرز مثلها ضمنها ألنه فرط* 
أي إذا كان قادرا عىل اإلخراج يضمن، فإن كان غري قادر بأن كان عنـده عـذر * 

 كأن أخر لقضاء حاجته أو إكامل طعامه أو لليل ال يتمكن معه من الرد فال يضمن 



 " مسائل عملية "
 

 لـه مبلغـامن املـال فهـل  عرض زيدعىل عمرو أن حيفـظ-١
 ىل أن يقبل عمرو ؟واأل
  ذهب فلبسته ليىل وضاع منهـاّ هند عند لييل حيلتأودع -٢

  يف إحدى املناسبات فهل تضمن؟
وبعد مدة ادعى عمرو أنـه $ ٤٠٠٠ أودع زيد عند عمرو -٣

ّقد رد له املبلغ فحلف زيد أنـه مل يـرد وحلـف عمـرو أنـه رد  ّ
 فلمن نحكم؟ 

  
  
  

............................................................ 
 . نعم يستحب القبول إذا كان قادرا عىل احلفظ واثقا بأمانة نفسه-١
 .فرطت فتدفع قيمة احليل هلند قد  نعم تضمن ألهنا-٢
 نحكم لعمروألن قوله مقبول يف الرد بيمنه وهذا يف ظاهر األحكام أمـا بينـه -٣

 .ُّ وجيب ردههذا املال إن كان كاذباوبني اهللا فال حيل له 
   



ــا -٤ ــد عمــرو ثياب ــة (  أودع زيــد عن فأخــذها عمــرو ) بدل
بسبب املطر والريح فهل  ووضعها يف احلديقة فتمزقت الثياب

 يضمن؟
 أودع زيد عند عمرو سيارة ثم طلبهـا زيـد فأخـذ عمـرو -٥

 يؤجله بال عذر ثم إهنا تعرضت للرسقة فهل يضمن قيمتها؟
يف إحدى خمازنـه يف الريـف   بضاعةزيد عند عمرو أودع -٦

ثم اتفقـا أن يـرد لـه عمـرو البـضاعة غـدا ويف اليـوم التـايل 
حصلت ظروف سياسية يف البلد وأعلن حظـر التجـوال ويف 

 هذا اليوم تعرضت املخازن للنهب فهل يضمن عمرو؟
 
 
 

............................................................ 
 .نعم يضمن ألنه مل يضعها يف حرز مثلها مثل الدوالب -٤
 . يف فرتة التأخريّ نعم يضمن ألنه أخر بال عذر فيكون ضامنا هلا-٥
 . ال يضمن ألنه مل يكن قادرا عىل إخراجها يف ذلك الوقت فال يضمن-٦



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " عقد جامع ألبواب املعامالت "
 

  حتت ضابط كي يسهل عىلَملتفرقة اَ األبوابِ هذهَّدُرَنريد أن ن
 :الطالب أن يعرف الفرق بينها وهذا من أهم املقاصد فنقول

 :هذا رسد لألبواب التي سبق رشحها 
ــا-البيــع( ــار-الرب ــسلم-اخلي ــَاحل-الــرهن-ال ــصلح -رْج ال

ــة ــضامن-احلوال ــة-ال ــرشكة-الكفال ــة-ِال ــرار -الوكال اإلق
 اإلجــارة-املـساقاة-ِالقــراض-ُالـشفعة-الغــصب-اإلعـارة
 اللقطــة-ِاهلبــة-الوقــف-إحيــاء املــوات-املخــابرة-ِاجلعالــة
 ).الوديعة-اللقيط

ولنــرشح مــا نقــصده هبــذا  ) تــرصفات ماليــة  (فهــذه كلهــا
 :املصطلح
 عليـه ُبِّالشخص بإراداتـه ويرتـهو ما يصدر من : الترصف

 .الرشع نتيجة ما



زيد باع كتابـه لعمـرو فهـذا تـرصف صـدر مـن زيـد : مثال
 نتيجة وهي انتقـال  هذا الترصفتب عىل والرشع ير،وعمرو

 .ملكية الكتاب لعمرو، وملكية الثمن لزيد
 :والترصف نوعان

 .وهو كل ترصف له تعلق باملال:  ترصف مايل-١
 .وهو ما ال يتعلق باملال:  ترصف غري مايل-٢

 .مثال الترصف املايل البيع واهلبة والرهن
 .هادة والشومثال الترصف غري املايل النكاح والطالق

ــت و ــوال، كبع ــشمل األق ــايل ي ــرصف امل ــتأجرتوالت      اس
 . وإحياء املواتواألفعال كالغصب

البيـوع وغريهـا مـن ( وكل األبواب التـي سـبقت يف كتـاب
، فمـن بـاع مـاال أو وقفـه أو هي ترصفات مالية) املعامالت

أحيا مواتا، أو أقر بامل عليه، أو غصب ماال أو غري ذلك فهـو 
 .هذا هو اجلامع لكل تلك األبوابفيا مترصف ترصفا مال

 



  :ثم إن الترصف املايل نوعان
 . ترصف يتوقف عىل إرادة شخصني فأكثر-١
 . ترصف يتوقف عىل إرادة شخص واحد-٢

مثال األول البيع فهو ال يكون إال إذا وجد بائع ومـشرت أرادا 
 وهذا هو العقد ألنه ينـشأ مـن نقل امللكية وأنشئا العقد بينهام

 .ب وقبول فال يتصور حصول العقد إال من شخصنيإجيا
ومثال الثاين الوقف فإذا قال الشخص وقفت مايل هـذا عـىل 
الفقراء فبمجرد إكامله كالمه خيرج ملك املال منه ويصري وقفا 

 .فال يتأخر حصول األثر واحلكم عىل إرادة شخص آخر
ْومنه يعلم أن الترصف أعـم مـن العقـد إذ أن كـل عقـد هـو  ُ

 .اوليس كل ترصف عقد ترصف
 .فالبيع ترصف وعقد، والوقف ترصف وليس عقدا

والترصف املايل الذي يتوقف عىل جانب واحد فقـط يـشمل  
ُ والـشفعة - والوقف- والغصب- واإلقرار-َاحلجر: ( ما ييل

أما مبحث اللقيط فهو ترصف غري )  واللقطة-وإحياء املوات



قطـة ّلناسبته لمايل أصال بل هو التقاط حر لغرض حفظه، ومل
 بجامع أن كال منهام التقاط يشء ذكر يف باب املعامالت املالية

  .فليتنبه
وكي نقسم هذا األبواب ذات اجلانب الواحد تقـسيام يتـضح 

 :معه الفرق بينها نقول
الترصف الذي يصدر من جانب واحـد فقـط إمـا أن يكـون 
الغرض منه منع أناس خمصوصني من الترصف يف أمـواهلم أو 

 .يراد منه ذلكال 
فاألول هو احلجر وهذا الترصف يصدر مـن الـشارع كـام يف 
احلجر عىل الصبي واملجنون أو من القايض كام يف احلجر عـىل 

 .السفيه واملفلس
والثاين أي الذي ال يراد منه املنع من الترصف يف املال إمـا أن 
يكون املراد منه هو اإلعرتاف عىل النفس بحق أو ال يراد منـه 

 .ذلك
 .فاألول هو اإلقرار



والثاين أي الذي ال يراد منه اإلعرتاف عىل النفس بحق إما أن 
، أو ال يراد االستيالء عىل مال الناس بالباطليكون املراد منه 

 .منه ذلك
 .فاألول هو الغصب

والثـاين أي الــذي ال يـراد منــه االســتيالء عـىل مــال النــاس 
 مرصفبس مال عىل  يكون املراد منه التربع بحبالباطل إما أن

 .أو ال يراد منه ذلك
 .فاألول هو الوقف

مـرصف إمـا أن والثاين أي الذي اليراد منه حبس املال عـىل 
 .يكون املراد منه متلك مال الرشيك قهرا أو ال يراد منه ذلك

 .ُشفعةفاألول هو ال
ل الرشيك إمـا أن يكـون والثاين أي الذي ال يراد منه متلك ما

 .رض ميتة أو يراد منه التقاط مالاملراد منه عامرة أ
 .فاألول إحياء املوات، والثاين اللقطة

 .فهذا هو متام الكالم عىل القسم األول 



فإمـا أن يكـون وأما القسم الثاين وهو ما يصدر مـن جـانبني 
 .موضوعه حمددا أو ال يكون موضوعه حمددا

فالثاين هو الصلح وقد ذكرنـا أن الـصلح لـيس لـه موضـوع 
 .قع بيعا وهبة وغري ذلك فارجع إىل حمله إن شئتمعني بل ي

يكـون املـراد منـه واألول أي الذي له موضوع حمـدد إمـا أن 
 .املعاوضة أو ال يراد منه ذلك

 )احلوالة-اجلعالة- اإلجارة-البيع( فاألول يضم هذه العقود 
 :بيانه كالتايل

ٌنقصد باملعاوضة هو أن يعطي شخص ماال ليأخـذ يف مقابلـه 
 . شخص آخر من غري مشاركةماال من

كـي ال يـدخل القـراض ونحـوه ) من غـري مـشاركة ( وقلنا 
 .فالعامل باملال يعد رشيكا وليس أجريا

 .ففي البيع يعطي الشخص املال ليأخذ ماال آخر
 
 



 .وكذا يف احلوالة ألهنا بيع دين بدين
، وعمـرو كـان قـد $١٠٠زيد كان قـد أقـرض عمـرا : مثال

فجاء زيد يطلب دينـه مـن عمـرو أيضا، $١٠٠أقرض بكرا 
ّالتي لك عيل عىل بكر فقـال $ ١٠٠فقال عمرو أحلتك بـالـ 

 .زيد قبلت
 .الذي يف ذمة بكر إىل عمروفهنا باع زيد دينه 

فالبائع هو املحيل وهو زيد هنا واملشرتي هو املحال وهو هنـا 
عمرو، واملبيع هو دين زيد، والثمن هو دين عمـرو الـذي يف 

 .ذمة زيد
 .أن زيدا أعطى دينه عىل بكر وأخذ دين عمرو عليهأي 

 واجلعالة ألنه سيعطي شخص مـاال ويأخـذ  اإلجارةوكذا يف
منفعة، واملنفعة من املال فسكنى الدار يف اإلجـارة تعـد مـاال 

 .كالدينار والدوالر



 هـو أنـه يف اإلجـارة جيـب أن والفرق بني اإلجارة واجلعالـة
كـون جمهـوال بيـنام يف يكون العمل مـضبوطا وال يـصح أن ي
 .اجلعالة يصح أن يكون العمل جمهوال

ففي اإلجارة إذا استأجر زيد عمرا عىل عمل جيـب أن يكـون 
مقدرا بمدة زمنية أو بعمل واضح حمدد كخياطة هذا الثـوب 

 .أو صبغ هذه الدار أو رفع هذه األنقاض
 وأما يف اجلعالة ففيها جهالة وغـرر ولكنهـا تـصح مـع ذلـك

 ماليا ملن جيد ضالته فهـو عقـد ًعالُذا جعل زيد ج فإللحاجة،
عىل عمل غري مضبوط الصفة ال يدري متى ينتهـي وال مـاذا 
سيفعل وأي يشء سيرصف من أجلـه فقـد يبحـث شـخص 
ِّويف دقائق جيد الضالة وقد يقيض شخص شهرا ينقب ويتعب 
 .وال جيد شيئا  فهذا هو الفرق األسايس بني اإلجارة واجلعالة

-إجـارة-حوالـة-بيـع(  عقود املعوضـة أربعـة فتلخص أن
 ).جعالة

 



 :ونقول يف التفريق بينها
 أو متليـك ديـن أو متليـك  عـنيإما أن يكون العقد هو متليك

منفعة فاألول هو البيـع والثـاين هـو احلوالـة والثالـث وهـو 
يصح مع اجلهالـة وهـو اجلعالـة وإمـا ال أن متليك املنفعة إما 

 .ارةيصح مع اجلهالة وهو اإلج
واألول أي الـذي لـه : عدنا إىل التقسيم األصـيل حيـث قلنـا

موضوع حمدد إما أن يكون املراد منه املعاوضة أو ال يراد منـه 
 .ذلك

 .فاألول هو عقود املعاوضة وقد بيناها
والثاين أي الذي ال يراد منه املعاوضة إما أن يكون املـراد منـه 

 .التربع أو ال يراد منه ذلك
 ). واإلعارة-اهلبة ( :ود التربع وهيفاألول يضم عق

ْففي اهلبة تـربع بعـني إذ هـي متليـك عـني بـال عـوض، ويف 
 .ْاإلعارة تربع باملنفعة إذ هي إباحة منفعة بال عوض

 .فالتربع هو أن يعطي شخص عينا أو منفعة من غري مقابل



والثاين أي الذي ال يراد منه التـربع إمـا أن يكـون املـراد منـه 
 .ال يكون املراد منه ذلكاملشاركة أو 

ِ والقـراض -ِالـرشكة: ( فاألول يضم عقـود املـشاركة وهـي
 ). واملخابرة واملزارعة-واملساقاة

ونقصد باملشاركة هو أن يشرتك اثنـان أو أكثـر يف رأس املـال 
 . أو يف الربح فقط،والربح

ِفالرشكة فيها اشرتاك يف رأس املال والربح، ويف البقية يوجـد 
 .لربح فقطاشرتاك يف ا

 :وللتفريق بينها نقول
ِإن كان رأس املال هو النقد فذلك القـراض، وإن كـان رأس  

املال أي ما سيعطى للعامل كي يعمل به هو أشـجار النخيـل 
والعنب فتلك هي املساقاة، وإن كان رأس املـال هـو األرض 

 .والعامل يزرعها فتلك املخابرة واملزارعة
 كان من مالك األرض فمزارعة والفرق بينهام هو أن البذر إن
 .وإن كان من العامل فمخابرة



والثـاين أي الـذي ال يـراد منـه : عدنا إىل التقسيم حيث قلنـا
التربع إما أن يكون املراد منه املشاركة أو ال يكـون املـراد منـه 

 .ذلك
 .فاألول هو عقود املشاركة وقد بيناها

كون املـراد منـه والثاين أي الذي ال يراد منه املشاركة إما أن ي
 .التوثيق أو ال يكون املراد منه ذلك

ــضم عقــود التوثيــق وهــي ــضامن  -الــرهن: ( فــاألول ي  وال
 ).والكفالة

 .ونقصد بالتوثيق هو ضامن الدين أو النفس
دينا وطلب منه ساعة رهنا فهذا $ ١٠٠فإذا أعطى زيد عمرا 

 .ْهو الضامن إذ هو توثيق دين بعني مالية
ضامنا كي يطمئن فضمنه بكر فهذا هـو وإذا طلب من عمرو 

 .الضامن وهو التزام شخص بدين شخص آخر



وإذا طلب من عمرو كافال كي حيرضه له إىل جملـس القـضاء 
فكفله بكر فهذه هي الكفالة وهـي التـزام شـخص بإحـضار 

 .شخص آخر إىل مكان معلوم
ففي الرهن يوجد دفـع عـني، وال يوجـد تعهـد والتـزام ويف 

ة يوجد التزام، ولكن يف الضامن التـزام بـدفع الضامن والكفال
 .املال ويف الكفالة التزام بإحضار البدن

والثاين أي الذي ال يراد منه التوثيق إما أن يكـون املـراد منـه 
 .ِاحلفظ أو ال يكون املراد منه احلفظ بل التفويض

 .فاألول هو الوديعة
 .والثاين هو الوكالة

 آخـر ويبقيـه عنـده ماال لشخصففي الوديعة يدفع شخص 
ِّويفـوض أمانة، ويف الوكالة يدفع شخص ماال لشخص آخر 

 .رصف فيه بالبيع واإلجارة ونحو ذلكالت إليه
   
 



فالسلم هو بيع بـال شـك ) السلم واخليار والربا ( بقي عندنا 
ألنه بيـع لـيشء موصـوف يف الذمـة، واخليـار يـدخل حتـت 

جيـري يف البيـع مباحث البيع ألنه حكم من أحكامه ، والربـا 
فظهر أن البيع يعد كتابا لوحده يضم باب  فهو يعد بيعا فاسدا

 .واهللا أعلمالسلم، وباب اخليار، وباب الربا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 

 الترصفات املالية
                       

   من جانبني                    من جانب واحد                         
                                                                                                                     

 ال يراد منه ذلك    يراد منه املنع من املال     موضوعه غري حمدد    موضوعه حمدد              
 )         احلجر   (     )        الصلح(                                                   
 ال يراد منه ذلك     يراد منه اإلعرتاف بحق                  لغري املعاوضة                   للمعاوضة

                  ) اإلقرار    (          )                                             احلوالة- اجلعالة-اإلجارة -البيع(     
           ال يراد منه ذلك        أخذ املال بالباطل      يراد منه    للتربع                           لغري التربع                    

  )الغصب          (    )             اإلعارة-اهلبة(                                                                                               

يراد منه التربع              ال يراد منه ذلك                                                       غري املشاركة       لللمشاركة                                                  
 )الوقف    (                                                                                                                     )املخابرة-املساقاة-ِالقراض-كةالرش(

                                                                                                                                        

 يراد منه التملك القهري      يراد منه ذلك ال                               وثيق     لغري التوثيق   للت                                                        
 )الشفعة (                                                                                                  )ةالكفال-الضامن- الرهن(                               

                                       ميتة أرض   يراد منه عامرة  يراد منه التقاط مال        للحفظ          للتفويض                                                                               
       )إحياء املوات)                  ( اللقطة(                )الوكالة )            ( الوديعة (                                                

                                                                                                                                
 
 



 " املسائل الضعيفة يف كتاب املعامالت "
 

أن تكون عـىل نـاض مـن : وللرشكة مخس رشائط(  قوله -١
 .ضعيف، واملعتمد أن ال يشرتط النقد) الدراهم والدنانري

ُّوال يقر عىل موكله إال(  قوله يف الوكالة -٢ ِ ضـعيف ) نـه  بإذُ
ار عىل موكلـه مطلقـا بإذنـه وبغـري واملعتمد أن اليصح اإلقر

 .إذنه
وكل ما يمكن االنتفاع به مع بقاء عينـه (  قوله يف اإلعارة -٣

اشرتاط أن تكون املنافع ) جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا
آثارا ضعيف، واملعتمد صحة اإلعـارة مطلقـا سـواء أكانـت 

 .م آثارامنافعها أعيانا أ
وأن يكون عىل أصل موجـود وفـرع ال ( قوله يف الوقف  -٤

ضعيف، واملعتمد أنه ال يـشرتط أن يكـون الفـرع ال ) ينقطع 
 .ينقطع بل يصح مع انقطاعه

  .واحلمد هللا رب العاملني



 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " كتاب الفرائض "
 

 َمجع فريضة ومعناها يف اللغة التقدير يقـال فـرض: الفرائض
ِلزوج املهر لعروسه أي قدره وحدده ا َ  مـن معـنيقـدار بمهلـا ُ
 .املال
ُيبني التي ُاملسائل: ض اصطالحاوالفرائ  .ِكةِ الرتُسمةِقفيها  ّ
 .$٨٠٠٠رك  زوجة له وابنا واحدا وت وتركزيدمات : مثال

َوما خلفه امليـت مـن مـال يـسمى تفهذه تسمى مسئلة،   ِركـةّ
، وعلينـا أن نقـسم هـذا املـال عـىل $٨٠٠٠ وهو هنا مرياثاو

 .بحسب رشع اهللا سبحانه) بنالزوجة واال(  :الورثة
   أي الـثمن)١ /٨  (زوجـة امليـتل: وحلل هذه املسألة نقول 

 .$٧٠٠٠ن ب، ولال$١٠٠٠ ةزوجل، أي لبن الباقيولال
 .ئضا هي الفرحلوهلامع فاملمسائل املتعلقة بالورثة 

وال ريب أن معرفة كيفية قسمة مسائل املرياث حيتاج إىل بيـان 
 :بعض األمور وهي



 َأوال من هم الورثة؟ 
 كم نصيب كل وارث؟: ثانيا
 كيف نقسم املال بني الورثة؟: ثالثا

 .فهذه ثالثة أسئلة نرشحها يف ثالثة مباحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 "الورثة باب  "
 

 .الورارثون من الرجال عرشة
 .والوارثات من النساء سبع
 :فأما الوارثون من الرجال فهم

 .بناال -١
 .بنبن االا -٢
 . األب-٣
 .ّ اجلد أبو األب-٤
 . األخ سواء أكان من األبوين أو من األب ، أو من األم-٥
 . ابن األخ، ويشمل ابن األخ من أبوين، أو من أب فقط-٦
 .ّ العم ويشمل العم من أبوين، أو من أب فقط-٧
 .ّابن العم ويشمل ابن العم من أبوين أو من أب فقط -٨
 . الزوج-٩
 .ّ السيد أي الرجل الذي أعتق شخصا فإنه يرثه-١٠



 :ولكي نسلط الضوء أكثر عىل هؤالء نقول
 . وترك ابنا، فاإلبن وارثشخص معروف فلو مات نباال

 . نزل وإنهو يرث نبوابن اال
 .مات زيد وترك ابن ابنه فهذا وارث: مثال
 .مات زيد وترك ابن ابن ابنه فهذا وارث: مثال

 .فمهام نزل فهو وارث كابن ابن ابن ابنه
 اسمه بكـر ولبكـر زيد له ابن اسمه عمرو ولعمرو ولد: مثال

ولد اسمه سعيد، فامت عمرو وبكر ، وبقي زيـد وسـعيد ثـم 
 مات زيد فهل يرثه سعيد؟ 

ولكنـه ابـن وال ابن ابنه نعم ، وسعيد ليس ابن زيد : واباجل
 .ابن ابنه

 .وابن االبن يرث وابن البنت ال يرث
 .وترك أبا فهو وارثشخص  فإذا مات معروف وهو األب
 والوارث هو أبو األب ،بو األب، وأبو األمأ وهو اثنان واجلد
 .ّمات زيد وترك جده أبا األب وجده أبا األم : مثال



 .ّو األب، وال يشء أليب األمريث أبف
 .واجلد يرث وإن عال بأن يكون جد أبيك أو جد جدك

مات زيد وترك جـد أبيـه فهـذا وارث، فـنحن نقـصد : مثال
 . باجلد ما يشمل األجداد وليس جدك املبارش فقط

 .وهو إما أن يكون شقيقا أو الب أو ألم واجلميع يرثاألخ 
يق أو الب فقـط أمـا وهو يرث إن كان ابنا ألخ شقابن األخ 

 .ابن األخ ألم فغري وارث
 زيد له أخ شقيق اسمه عمرو ولعمرو ابن اسمه بكر: مثال

 .فهنا بكر يسمى ابن األخ الشقيق وهو وارث
) أي لكـل واحـد مـنهام أم خمتلفـة( زيد له أخ من أبيه : مثال

 .اسمه عمرو ولعمرو ابن اسمه سعيد
 .فهنا سعيد يسمى ابن األخ ألب وهو وارث

) أي لكل واحـد مـنهام أب خمتلـف( زيد له أخ من أمه : مثال
 .اسمه عمرو ولعمرو ابن اسمه عيل

 .فهنا عيل يسمى ابن األخ ألم وهو غري وارث



 . أي كان ابن ابن أخبعدثم إن ابن األخ يرث وإن 
 .مات زيد وترك ابن ابن أخيه فهو يرثه: مثال

مي العـم  األب فإن كان أخـا مـن أبـوين سـو وهو أخالعم 
الشقيق وهو وارث، وإن كان أخا مـن أب سـمي العـم ألب 
 .وهو وارث، وإن كان أخا ألم فهو العم ألم وهو غري وارث

 .والعم وارث وإن تباعد عنك كأن كان عم أبيك
 مـن أب وأم ويـسمى ً كذلك يرث إن كان أبوه أخاوابن العم

 ويـسمى ابـن العـم ألب  فقـطابن العم الشقيق، أو مـن أب
 .ن وارثان، وأما ابن العم ألم فال يرثوهذا

 .وابن العم وارث وإن تباعد عنك كأن كان ابن عم أبيك
ا فهـو هـوهو معروف فلو ماتت امرأة وتركـت زوج والزوج
 .وارث
ِاملعتق فلو اعتق رجل عبدا أو أمة ثـم مـات العبـد أو  والسيد

 .األمة فإن السيد يعترب واحدا من الورثة
 . املسلمنيبإمجاعن من الرجال فهؤالء هم الذين يرثو



 :وأما الوارثات من النساء فهن
 . البنت-١
 .بن االابن بأن تكون بنت  األببن وإن نزل بنت اال-٢

، فبنت ابنك ترثـك، وبنـت بنتـك ال أما بنت البنت فال ترث
 .ترثك
 . األم-٣
 سواء أكانت أم األب ،أو أم األم كالمها يـرث وإن  اجلدة-٤
هي أم أم أبيك أي جدة أبيك أو أم جلدة ا أي ولو كانت علت

 .أم أمك أي جدة أمك فنحن نقصد باجلدة ما يشمل اجلدات
 .األخت سواء أكانت شقيقة أو ألب أو ألم -٥
 . واحدة أو أكثر الزوجة-٦
 املرأة عبدا أو أمـة فإهنـا تكـون ِاملعتقة فلو اعتقت السيدة -٧

 .من الورثة
 .املسلمنيع بإمجافهؤالء هن النساء الوارثات 

 



 " فصل يف تقسيم الورثة "
 

 ٧ ومـن النـساء ١٠قد مىض معنـا أن الـوارثني مـن الرجـال 
 واحـدة بـل ينقـسمون إىل أصـحاب منزلـةولكنهم ليـسوا ب
َفروض وعصبات َ َ. 

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
 مـات زيـد وتـرك :قد مىض معنا يف أول الكتاب مثـال وهـو

 .$٨٠٠٠ك زوجة له وابنا واحدا وتر
بـن، فالزوجـة مـن والبـاقي لال ٨/١وقلنا إن لزوجة امليـت 
َبن من العصباتأصحاب الفروض واال َ َ. 

ن له نصيب مقدر أي لـه مقـدار َهو كل م: صاحب الفرضف
 .واضح مثل الثمن أو الثلث أو الربع أو النصف أو السدس

وصاحب العصبات هو الوارث الذي ليس له نـصيب حمـدد 
كة إذا انفـرد ويأخـذ البـاقي إذا اجتمـع مـع بل يأخذ كل الرت
 .صاحب فرض



 فحينام يكون يف املسألة صاحب فرض وصاحب تعصيب 
 .نبدأ وجوبا بصاحب الفرض ثم الباقي لصاحب التعصيب

ففي املثال السابق نقول للزوجة الثمن ألهنـا صـاحبة فـرض 
بن ألن نصيبها حمدد بمقدار معني وهو الثمن، والباقي هو لال

ن العصبات أي ليس لـه نـصيب حمـدد بـل هـو يأخـذ ألنه م
 .الباقي سواء أكان قليال أو كثريا

ِمن من الـ بقي أن نعلم  الوارثني هو صاحب فرض ومـن ١٧َ
 صاحب عصبة؟

  باسـتثناء الـزوجعـصبات هم ١٠مجيع الرجال الـ : اجلواب
 . مقدار حمدد أي هلاموضواألخ ألم فهام من أصحاب الفر

 أصـحاب الفـروض باسـتثناء الـسيدة ومجيع النساء هن مـن
 . فهي من العصباتاملعتقة

 وإىل هنا انتهى جواب السؤال األول وهو من هم الورثة؟
 
 



 " الفروضباب  "
 

 :قد مىض معنا أن الورثة قسامن
 . أصحاب فرض-١
 . أصحاب تعصيب-٢

وأصحاب التعصيب ليس هلم نصيب حمدد، فهـذا الفـصل مل 
فإذا  وض نصيب أصحاب الفريعقد من أجلهم، بل هو لبيان

 :علم هذا فنقول
 :ستة هية األنصب

 ) والسدس- والثلث-والثلثان- والثمن- والربع-النصف( 
 .ولنبدأ ببيان من يستحق كل نصيب

 :نصيب مخسة أشخاص هم وهو النصف: أوال
 بـرشط واحـد  من تركة زوجته وهو يأخذ النصفالزوج -١

 سواء كـان هـذا ،بن وال ولد ا، ولدللزوجةوهو أن ال يكون 
 .بن والبنت، والولد يشمل اال أو من غريه،الولد منه



ـــ  ــا يــسمى ب ــوارث ( وهــذا م ــرع ال ــصطلح ) الف وهــذا امل
 :سنستخدمه كثريا فليحفظ وهو يشمل

 ).بنت ابن امليت-ابن ابن امليت- بنت امليت-ابن امليت(
ماتت امرأة وتركت زوجا وليس هلـا أوالد فهنـا يأخـذ : مثال
 .صف الرتكةالزوج ن

 : وهي تأخذ النصف برشطنيالبنت -٢
 . أن تكون واحدة-أ
 .ابن للميت أي أخوها أن ال يكون معها -ب
، فهنـا تأخـذ البنـت ا هنـد وتركـت بنتـا وزوجـتمات: مثال

 الربـع -البنـت أو ال  سواء أكان أبـا-لزوجالنصف، ويأخذ ا
 . أي فرع وارثند هلبنتلوجود 

 :ثالثة رشوط هيبف  وهي تأخذ النصبنبنت اال -٣
  .تكون واحدة نأ - أ
 . أن ال يكون معها ابن أو بنت-ب
  .ابن ابنأن ال يكون معها  -ج



، فللـزوج الربـع اماتت هند وتركت بنت ابنها وزوجـ: مثال
 .النصفبن ، ولبنت االبن االلوجود بنت

 :بأربعة رشوط هي وهي تأخذ النصفاألخت الشقيقة  -٤
 . أن تكون واحدة-أ
 .يكون معها أب أن ال -ب
 . أن ال يكون معها فرع وارث-ج
 .ق شقي أن ال يكون معها أخ-د
 .ماتت هند وتركت زوجا وأختا شقيقة: مثال

  .فللزوج النصف، ولألخت الشقيقة النصف
 :بخمسة رشوط هي  وهي ترث النصفاألخت ألب -٥
  . أن تكون واحدة-أ
 . أن ال يكون معها أب-ب
  .رث أن ال يكون معها فرع وا-ج
 .أو أخت شقيقة أن ال يكون معها أخ شقيق -د
 .أن ال يكون معها أخ ألب -هـ



ختـا مـن أبيهـا، فللـزوج أماتت هند وتركت زوجـا و: مثال
  .النصف، ولألخت ألب النصف
 .فهذا متام الكالم عىل النصف

 : وهو نصيب اثنني من الورثة ومهاالربع: ثانيا
 .فرع وارث إذا كان معه  الزوج-١
 ماتـت هنـد وتركـت زوجـا وبنتـا، فللبنـت النـصف: مثال

 .وللزوج الربع، لوجود فرع وارث
سـواء فرع وارث  إذا مل يكن للميت الزوجة أو الزوجات -٢

 .منهن أو من غريهن
 .خته الشقيقةأومات زيد وترك زوجته : مثال

 .فهنا للزوجة الربع، ولألخت الشقيقة النصف
 .الشقيقة زوجات وأخته ٤مات زيد وترك : مثال

فهنا للزوجـات الربـع أي يقتـسامن الربـع بيـنهن ولألخـت 
 .الشقيقة النصف

 .فهذا هو متام الكالم عىل الربع



ذلـك والزوجة أو الزوجات فقـط، وهو نصيب : الثمن: ثالثا
  .فرع وارثإذا كان معهن 

 .مات زيد وترك زوجة وابنا: مثال
 .لعصباتفهنا الزوجة تأخذ الثمن والباقي لالبن ألنه من ا

 . زوجات وبنته٤مات زيد وترك : مثال
فهنا الزوجات يأخذن الثمن أي يقتسامنه بينهن لوجود الفرع 

 .الوارث وللبنت النصف
 :أربعة من الورثة هم وهو نصيب : الثلثان: رابعا
 برشط واحد وهو أن ال يكون ويرثن الثلثني فأكثر البنتان -١

 .معهن ابن للميت أي أخوهن
 . بنات وزوجها٣هند وتركت ماتت : مثال

فهنا الزوج يأخذ الربـع لوجـود البنـات، والبنـات يقتـسمن 
 .الثلثني

 :فأكثر وذلك برشطنيتا االبن بن -٢
 . عدم االبن والبنت-١



 . أن ال يوجد ابن ابن معهن-٢
بنتـي ابـن وزوجـة، فللزوجـة الـثمن مات زيد وترك : مثال

 . ولبنتي االبن الثلثان
 :وطثالثة رشفأكثر وذلك بتان تان الشقيقاألخ -٣
 . أن ال يوجد معهن أب-١
 . أن ال يوجد معهن فرع وارث-٢
 . أن ال يوجد معهن أخ شقيق-٣

ــال ــقيقتني  : مث ــني ش ــني وأخت ــت زوجت ــد وترك ــت زي مات
 .فللزوجتني الربع لعدم وجود فرع وارث، ولألختني الثلثان

 :فأكثر وذلك بأربعة رشوطاألختان ألب  -٤
 .جد معهن أب أن ال يو-١
 . أن ال يوجد معهن فرع وارث-٢
 . أن ال يوجد معهن أخ شقيق أو أخت شقيقة-٣
 . أن ال يوجد معهن أخ ألب-٤



مات زيد وترك زوجة وأختـني ألب، فللزوجـة الربـع : مثال
 .لعدم الفرع الوارث، ولألختني ألب الثلثان

 .وهذا هو متام الكالم عىل الثلثني
 :ثنني من الورثة ومها وهو نصيب االثلث: خامسا
 : وهي تأخذ الثلث برشطنياألم -١
 .فرع وارث أن ال يكون للميت -أ
وة سواء كانوا أشـقاء خأن ال يكون للميت اثنان من اإل -ب

 .أو ألب أوألم
 .مات زيد وترك زوجته وأمه: مثال

 .فهنا للزوجة الربع وتأخذ األم الثلث
ن الثلـث بثالثـة ريثـوفسواء الذكر أم األنثى  اإلخوة ألم -٢

 :رشوط
 . أن يكونوا اثنني فأكثر-١
 . أن ال يكون معهم األب أو اجلد-٢
 . أن ال يكون معهم فرع وارث-٣



  .أخوين من أمهزوجة ومات زيد وترك : مثال
نه امفهنا الزوجة تأخذ الربع، ويأخذ األخوان ألم الثلث يقتس

 .بينهام
 .مات زيد وترك أخا ألم وأختا ألم وزوجة: مثال

 يقتسامنه فهنا الزوجة تأخذ الربع، ويأخذ األخوان ألم الثلث
 .بينهام بالسوية فال يأخذ الذكر هنا ضعف ما لألنثى فتنبه

 .وهذا هو متام الكالم عىل من يرث الثلث
 : وهو نصيب سبعة من الورثة همالسدس: سادسا
 .فرع وارث معه وهو يرث السدس إن وجد األب -١
 .هابنه وأبمات زيد وترك ا: مثال

 .بن ألنه عصبةفأبو زيد يأخذ السدس، والباقي لال
ولكـن إن كـان هنالــك بنـت للميــت وأب فـاألب ســيأخذ 

 .السدس بالفرض، ويرجع يأخذ الباقي بالتعصيب
 . وبنتامات زيد وترك أباه: مثال



فهنا األب يأخذ السدس، والبنت تأخذ النـصف ثـم يرجـع 
 .األب يأخذ الباقي ألنه عصبة

 ونحن قد ذكرنا أن األم ترث الثلـث بـرشطني أن ال ماأل -٢
، وأن ال يكـون هنالـك اثنـان مـن فـرع وارثيكون للميت 

 .وة امليت معها، فإن فقد أحد الرشطني فرتث السدسخإ
مات زيد وترك أمه وبنته، فاألم تأخذ السدس والبنـت : مثال

 .تأخذ النصف
 سدس فلـألم الـ شـقيقتنيأما وأختـنيمات زيد وترك : مثال

 .تنيوالباقي لألخ
 : برشطني، وهو يرث السدساجلد أبو األب -٣
 . أن ال يوجد معه األب-١
 .فرع وارث للميتوجد ي إن  -٢
 .اوابن)  األباأب( مات زيد وترك جده : مثال

 .بن الباقيفهنا للجد السدس ويأخذ اال



ولكن إن كـان األصـل الـوارث بنتـا فهنـا سـريث الـسدس  
 .أخذ الباقي بالتعصيبأيضا، ولكن يرجع وي

 .مات زيد وترك بنتا وجدا: مثال
فهنا للبنت النصف وللجد السدس فرضا، وبام أنـه قـد بقـي 

 .من املرياث شيئا فيأخذه بالتعصيب ألنه عصبة
 . أو اجلداتاجلدة -٤

وقلنا إن اجلدة تـرث سـواء أكانـت أم األب أو أم األم وهنـا 
عـدم وجـود  بـرشط  وذلـكنبني مقدار إرثها وهو الـسدس

 .، والسدس للواحدة أو لالثننياألم
 .جدته أم أبيه وجدته أم أمهبنتا ومات زيد وترك : مثال
اجلدتان يقتـسامن الـسدس بيـنهام البنت تأخذ النصف وفهنا 
 .بالسوية

ثالثـة ب، وهـي تـرث الـسدس  الواحدة فأكثربنبنت اال -٥
 :رشوط
 .أن ال يكون معها ابن -١



 . ابنأن ال يكون معها ابن -٢
 . أن يكون معها بنت واحدة-٣
 . وبنت ابنابنتو ت زوجا وتركهند تمات: مثال
 .بن السدسبنت االلولبنت النصف للزوج الربع ولفهنا 
وهـي تـرث الـسدس ) واحدة أو أكثر ( األخت من أب -٦

 :بخمسة رشوط هي
 .  أن ال يكون معها األب-١
 . أن ال يكون معها فرع وارث-٢
 .أخت شقيقة واحدة أن يكون معها -٣
 . أن ال يكون معها أخ شقيق-٤
 . أن ال يكون معها أخ ألب-٥
 .ألب أخوات ٣مات زيد وترك أختا شقيقة و: مثال
ــا ــصف، واألخــوات  فهن ــشقيقة الن  ألبتأخــذ األخــت ال

 .يقتسمن السدس بالسوية
 



 :وذلك بثالثة رشوط ، األخ من األم، واألخت من األم -٧
 . ألم واحدةا أو أختا ألم واحداأخ أن يكون واحدا، أي -أ
 . أن ال يوجد أب أو جد-ب
 .  أن ال يوجد فرع وارث-٣
 .ه من أمهامات زيد وترك زوجتة وأخ: مثال

  . األخ من أم السدسيأخذ فهنا تأخذ الزوجة الربع، و
 .وهبذا انتهينا من بيان الفروض وأصحاهبا

 
 
 
 
 
 
 
 



 " عصبات الباب "
 

فهم لـيس وض فون عن أصحاب الفذكرنا أن العصبات خيتل
        هلم مقدار حمدد بـل إمـا أن يأخـذوا كـل الرتكـة إذا انفـردوا

 .وضأو الباقي بعد أصحاب الفر
ونريد هنا أن نبني أن العـصبات ليـسوا بدرجـة واحـدة مـن 

 وينبنـي عـىل هـذا يف القرب مـن امليـت تفوتالقرب فهناك 
ِسقط ُ يـ أمر مهـم وهـو أن األقـرب مـن العـصباتلتفاوتا

 .األبعد
 :فرتتيب العصبات عىل هذا الشكل

 ثـم األخ -ّ ثم اجلد واألخ- ثم األب- ثم ابن االبن-االبن( 
 ثم ابـن األخ - ثم ابن األخ الشقيق- ثم األخ ألب- الشقيق
ّ ثــم ابــن العــم -ّ ثــم العــم ألب-ّ ثــم العــم الــشقيق-ألب

 ).ّ ثم ابن العم ألب-الشقيق



 األقربية للميت فاملتقدم أقوى من هذا هو الرتتيب املبني عىل
 .سقطهاملتأخر في

  ال يـسقط أبـدافهـو من بعده إال األب سقطفهنا كل واحد ي
فإذا وجد ابن وأب فاألب يرث السدس وال يسقط وماعـدا 

 . من بعدهسقطذلك كل واحد ي
مات زيد وتـرك أبـاه وأخـاه الـشقيق، فـاألب يـسقط : مثال
 .األخ
ألب وعمه الشقيق، فـاألخ ألب مات زيد وترك أخاه : مثال
 . العمِسقطي

ومل نقـل اجلـد ثـم األخ ألهنـام بمرتبـة ) اجلـد واألخ ( وقلنا 
 . أحدمها اآلخريسقطواحدة ال 
 ).أبا األب( مات زيد وترك أخاه الشقيق وجده : مثال

 .فهنا للجد النصف ولألخ النصف
 .وال خيفى أن األخ ألم يسقط باجلد ألنه ليس عصبة 

 . ات زيد وترك جده وأخاه ألمهم: مثال



 .فالرتكة كلها للجد ويسقط األخ ألم
 .فهؤالء هم العصبات بالنسب

ق، والـسيدة ِبقي عندنا من العصبات بغري النسب السيد املعتـ
إذا اعتق رجال أو امـرأة أن الشخص قة، وخالصة حاهلام ِاملعت

َفإن كان للمعتق ورثة من العصبات الذين ذكرنـاهم كـاالبن 
وغريهم فال يـرث الـسيد شـيئا .. ن االبن واألب واجلد واب

ألن ترتيبه يف العصبات األخري فكـل واحـد مـن العـصبات 
 وإن مل يكن هنالك أحد من العصبات فالـسيد يـصري سقطهي

وارثا فنعطي أصحاب الفروض حقهم ثـم البـاقي للـسيد أو 
 .السيدة
َمات رجل كان عبدا وأعتق وله زوجة حرة وابن ح: مثال ِ  .رُ

 . واليشء للسيدفهنا للزوجة الثمن والباقي لالبن ألنه عصبة
ماتت امرأة كانت عبدة واعتقت وتركت زوجها احلـر : مثال
فهنا الزوج يأخذ النصف والـسيدة تأخـذ النـصف ،وسيدهتا
 .  ألهنا عصبة



 " فصل يف العصبة بالغري "
 

حتدثنا قبل قليل عن العـصبات وتـرتيبهم فكـل أولئـك مـن 
 السيد املعتق يسمون عصبة بـالنفس أي أنـه عـصبة االبن إىل

 .لوحده وبنفسه ال أن هنالك من جعله عصبة
وأما العصبة بالغري فمعناها أن يكون الوارث صاحب فرض 

 .فيأيت من جيعله عصبة فال يكون له حينئذ إرث مقدر
والعصبة بالغري هن نـساء وارثـات جـاء أخـوهن فعـصبهن 

 .وصار للذكر مثل حظ األنثيني
تأخـذ فرضـها البنت مات زيد وترك ابنة واحدة، فهنا : مثال

 .وهو النصف
مات زيد وترك ابنة وابنا، فهنا األخ يعصبها فال يكـون : مثال

يأخـذ االبـن بـل  أي مقدار حمـدد، وال أيهلا فرض النصف 
ثلثي الرتكـة والثلـث األخـري للبنـت ألن للـذكر مثـل حـظ 

 .ري وهو أخوهااألنثيني فتكون البنت هنا عصبة بالغ



ويف هذا الفصل نريد أن نذكر النساء الذين جيعلهم إخـواهنم 
 :عصبة وهم

  .أي أخوهاهو االبن  والذي يعصبها البنت، -١
 .بن بنت االبن، يعصبها ابن اال-٢
 . األخت الشقيقة، يعصبها األخ الشقيق-٣
 . األخت ألب، يعصبها األخ ألب-٤
بن ابن، فهنا ابن االبـن  وا، بنات ابن٣مات زيد وترك : مثال

يعصب أخواته، فنقسم الرتكة إىل مخس حصص لـه حـصتان 
 .واحدة حصة واحدة ولكل
مات زيد وترك أخته الشقيقة وأخاه الشقيق فهنا للذكر : مثال

 .مثل نصيب امرأتني
أما األخ ألم فال يعصب األخت ألم ألنـه أصـال لـيس مـن 

 .العصبات ويرث معها الثلث بالسوية
ت زيد وترك أخاه ألمه وأخته ألمه، فهنا هلام الثلـث ما: مثال

 .يقتسامنه بينهام أي ال يوجد مفاضلة



 " احلجب باب "
 

أن يوجد وارث يمنع غريه من اإلرث بحيـث احلجب معناه 
 .لوال وجوده لكان قد ورث

 .مات زيد وترك ابنه وابن ابنه: مثال
فيأخـذ سقطه فال يرث شيئا ُبن أي يبن حيجب ابن االفهنا اال
بن غري موجود  ولو كان اال،بنبن االبن الرتكة وال يشء الاال

 .بن الرتكة كلها ألنه عصبةألخذ ابن اال
فعلم من هذا أن الكالم عىل احلجب مهم جدا، ألن الوارثني 

 فلـيس معنـى ط بعضهم بعضاِسقُ الذين ذكرناهم قد ي١٧الـ 
 . يف كل مسألةأهنم يرثون دائامذكرنا هلم يف الورثة 

 :َوهذا الفصل نريد أن نبني فيه من حيجب غريه فنقول
جب بحال أي ال يسقط أبدا فال بـد أن ُمن ال حيهنالك : أوال

 :ٌيرث وال حيجبه أحد وهؤالء ستة هم
 



 . األب-١
 . األم-٢
 .بن اال-٣
 . البنت-٤
 . الزوج-٥
 . الزوجة-٦

فهؤالء ال حيجبهم أحد، نعم يمكن أن ينقص نصيبهم ولكن 
 .جون بدون إرثال خير
الزوجة هذه ذكرنا أهنا ترث الربـع إذا مل يكـن هنالـك : مثال

 .بن، فإن وجد األوالد ورثت الثمناأوالد للميت، أو أوالد 
 .فهي ال تسقط إما أن تأخذ الربع، وإما أن تأخذ الثمن

 ١١ سـتة مـنهم ال يـسقطون فبقـي ١٧قلنا إن الورثـة : ثانيا
 :بون فنقولَجُسنبني متى حي

، سـواء أكانـت اجلـدة أم األب أو أم تسقط اجلدة بـاألم -١
 .األم



 .مات زيد وترك أمه وجدته أم أبيه: مثال
 .فهنا األم تأخذ الثلث، واجلدة قد سقطت فال يشء هلا

 .، أما أم األم فال تسقط به أيضاوتسقط اجلدة أم األب باألب
 .مات زيد وترك أباه وجدته أم أبيه وجدته أم أمه: مثال
دة أم األم السدس، والباقي لألب ألنه عصبة، وتـسقط فللج

 .اجلدة أم األب
 .يسقط اجلد باألب -٢
األب عـصبة فيأخـذ مات زيد وترك أباه وجـده فهنـا : مثال

 .الرتكة كلها ويسقط أباه ألنه أقرب للميت منه
ــسقط األخ ألم -٣ ــت ألم ي ــة  و األخ ــن أربع ـــواحد م  ب

 :أشخاص وهم
 .) اجلد-ب األ-بن ولد اال-الولد( 
ماتت هند وتركت ابنها وأخاها من أمها، فيسقط األخ : مثال
 .بنألم باال



 إخـوة ألم فيـسقطون ٤و ماتت هنـد وتركـت جـدها: مثال
 .مجيعا باجلد

وعلم من هذا أن اإلخوة األشـقاء أو ألب ال حيجبـون األخ  
 .ألم بل يرث معهم

 .مات زيد وترك أخا شقيقا وأخا ألم: مثال
الـسدس، والبـاقي لـألخ الـشقيق ألنـه م يـرث فهنا األخ أل
 .عصبة

 : بواحد من ثالثة أو األخت الشقيقةيسقط األخ الشقيق -٤
 ) واألب-بنوابن اال-بناال( 
مات زيد وترك ابنه وأخاه الشقيق فيسقط األخ الشقيق : مثال
 .بنباال
 : بواحد من أربعة وهم أو األخت ألبيسقط األخ ألب -٥
 ) األخ الشقيق - األب-بن ابن اال-بناال( 
 .مات زيد وترك أخا شقيقا وأخا ألب: مثال

 .فهنا الرتكة كلها لألخ الشقيق وال يشء لألخ ألب



فعلــم أن األخ الــشقيق حيجــب األخ ألب وال حيجــب األخ 
 .ألم
 .بن أبا أو عام سواء أكان ذلك االبنبن بااليسقط ابن اال -٦
 .مات زيد وترك ابنه وابن ابنه: مثال
بن ابنه أو ابـن ا االبن يأخذ الرتكة كلها سواء أكان ابن االفهن
 .أخيه
 :يسقط ابن األخ الشقيق بواحد من ستة أشخاص هم -٧
ــن- اجلــد-األب( ــن- االب ــن االب ــشقيق-اب  األخ -األخ ال

 ).ألب
 : أشخاص همسبعة بواحد من ألبيسقط ابن األخ  -٨
ــن- اجلــد-األب( ــن- االب ــن االب ــشقيق-اب  األخ -األخ ال
 ). ابن األخ الشقيق-بأل
 : أشخاص همثامنية بواحد من العم الشقيقيسقط  -٩
ــن- اجلــد-األب( ــن- االب ــن االب ــشقيق-اب  األخ -األخ ال

 ). ابن األخ ألب- ابن األخ الشقيق-ألب



 : أشخاص همتسعة بواحد من العم ألبسقط ي -١٠
ــن- اجلــد-األب( ــن- االب ــن االب ــشقيق-اب  األخ -األخ ال

 ). العم الشقيق- ابن األخ ألب-لشقيق ابن األخ ا-ألب
 أشـخاص عـرشة بواحـد مـن ابن العم الشقيقسقط ي -١١
 :هم

ــن- اجلــد-األب( ــن- االب ــن االب ــشقيق-اب  األخ -األخ ال
 - العـم الـشقيق- ابـن األخ ألب- ابن األخ الـشقيق-ألب

 ).العم ألب
 :همشخصا  أحد عرش بواحد من ابن العم ألبسقط ي -١٢

ــ- اجلــد-األب( ــن-ن االب ــن االب ــشقيق-اب  األخ -األخ ال
 - العـم الـشقيق- ابـن األخ ألب- ابن األخ الـشقيق-ألب

 ). ابن العم الشقيق-العم ألب
ِيسقط املعتق واملعتقة بواحد من اثني عرش -١٣  :همشخصا  ِ



ــن- اجلــد-األب( ــن- االب ــن االب ــشقيق-اب  األخ -األخ ال
 - العـم الـشقيق- ابـن األخ ألب- ابن األخ الـشقيق-ألب

 ). ابن العم ألب- ابن العم الشقيق-العم ألب
  
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 " فصل يف موانع اإلرث "
 

، ونريد أن نبـني هنـا عرفنا من هم الورثة من الرجال والنساء
مـن هـو ممنـوع رشعـا ثالثة أشياء من اتصف بواحدة منهـا ف

املرياث واليشء له ولو كان ابنا أو ابا أو أخا أو أمـا أو زوجـا 
 .مأو غريه

 :وهذه الثالثة هي
 . الرق-١

 .فمن كان رقيقا أي عبدا أو أمة فإنه ال يرث من امليت شيئا
 .فاليشء له. مات زيد وترك ابنه الرقيق: مثال

حتى لو كان مكاتبا ومات أحد أقاربه أثناء الكتابة فـال يـرث 
شيئا فإن أكمل التسديد فقد صـار حـرا فحينئـذ يـرث، ألن 

 . أو يورثمانع من أن يرثالعبد إذا صار حرا فال 
 .فمن قتل من يرث منه فال يشء له. القتل -٢
 زيد قتل زوجته فهل يرث منها ؟: مثال



 .ال يرث ألنه قاتل، والقاتل اليرث أبدا: اجلواب
 .حتى لو كان قد قتل بحق

  فقتلـه زيـد قـصاصا زيد ابن عمروعمرو أخ لزيد قتل: مثال
 .قاتل والقاتل ال يرثفال يرث زيد من عمرو أخيه شيئا ألنه 

 .اختالف الدين -٣
ومعناه أن يكون الوارث عىل الدين واملوروث عىل دين آخـر 

 .أو بال دين
بنـه وأبـوه ازيد ارتد عن اإلسالم ثـم مـات فـال يرثـه : مثال

 .وأخوه وغريهم من ورثته املسلمني ألنه كافر وهم مسلمون
الختالف ومثل ما أهنم ال يرثون منه فهو أيضا ال يرث منهم 

 .الدين
ولو كان أحـد الورثـة مـسلام واآلخـر هيوديـا أو نـرصانيا أو 

 .ملحدا ال دين له فكذلك ال توارث بينهام
فلو تزوج زيد نرصانية فـال يـرث أحـدمها مـن اآلخـر شـيئا 

      .الختالف الدين



 " باب احلساب "
 

قسمة اإلرث عىل الورثة بشكل هذا باب مهم به يعرف كيفية 
 :واضح فنقول

ِّنوزع املرياث عىل أفراد املسألة ال بد أن نقـسم الرتكـة إىل كي 
 .أسهم، ثم نعطي كل واحد بحسب نصيبه

 فللزوجة الـثمن والبـاقي مات زيد وترك زوجته وابنه: مثال
 .لالبن

نعطي للزوجة سهام واحدا ألن فرضها و ٨فنجعل املسألة من 
ي مـن  أسهم ألنه عصبة يأخـذ البـاق٧بن الثمن، ونعطي لال
 .أصحاب الفروض

وسنذكر هنا ضوابط ملعرفة الرقم الصحيح الذي جيعل أصـل 
 :املسألة فنقول

إن كان يف املسألة عصبات فقط، فنجعل أصـل املـسألة : أوال
 .بعدد رؤوسهم



 .مات زيد وترك ابنا وبنتا: مثال
 . للذكر سهامن ولألنثى سهم واحد٣فهنا نجعل املسألة من 

فنحـسب سـهمني أي كـأن املـسألة فعلم أنه حيث وجد ذكر 
بن يأخذ نصيب اثنتني مـن االألن  نساء ٣السابقة متكونة من 

 .النساء
ــال ــرك : مث ــد وت ــاء و٣مــات زي ــات٤ أبن ــاء ،  بن ــا األبن فهن

سيعصبون أخواهتم فال يكون يف املسألة صاحب فـرض لـذا 
 .٦=٢×  أبناء ٣ ألن ١٠يكون أصل املسألة  من 

 .هم واحدفلكل ابن سهامن ولكل بنت س
إن كان يف املسألة صاحب فرض فالعدد املنقسم واحـد : ثانيا

 ).٢٤-١٢-٨-٦-٤-٣-٢(من هذه 
 .٢فمتى وجد يف املسألة النصف فأصل املسألة من 

 .اماتت هند وتركت زوجا وأب: مثال
 فلهـم سـهم ٢/١ ألن فـرض الـزوج هنـا٢فهنا املسألة من 

 .ولألب سهم ألنه عصبة يأخذ الباقي



 .٣يف املسألة الثلث فأصل املسألة من ومتى وجد 
 .وعاممات زيد وترك أما، : مثال

 .فهنا لألم الثلث، وللعم الباقي ألنه عصبة
 .فلألم سهم واحد والباقي للعم

 .٤ومتى وجد الربع فأصل املسألة من 
 وابنا، فللزوج الربع والبـاقي ماتت هند وتركت زوجا: مثال
 .نب لال٣ و١ زوج لل٤بن، فنجعل أصل املسألة من لال

 .أيضا٤ان هنالك ربع ونصف فاملسألة من وكذلك إذا ك
ماتت هند وتركت زوجا وبنتـا وعـام، فللـزوج الربـع : مثال

 للـزوج ٤وللبنت النصف، والباقي للعم، فنجعل املسألة من 
 .١ وللعم ٢ وللبنت ١

 . ٦ومتى وجد السدس فاألصل من 
 . والباقي لالبنسمات زيد وترك أما وابنا فلألم السد: مثال

 .بن لال٥فلألم سهم و
 .٦ فهي من وكذلك إذا كان يف املسألة نصف وثلث



 .ماتت هند وتركت أما وزوجا وعام: مثال
 .فلألم الثلث، وللزوج النصف والباقي للعم

 ألن نـصف الــ ٣وللزوج النصف ٢=٦ ألن ثلث الـ ٢لألم 
 . للعم١، والباقي ٣=٦
 .٦ونصف فاملسألة من  سدس كذا إذا كان يف املسألةو
 .مات زيد وترك أما وبنتا وعام: مثال

 .فلألم السدس وللبنت النصف والباقي للعم
 . والباقي للعم٣ وللبنت ١ لألم ٦فنجعل العدد هو 

 .وكذا إذا كان يف املسألة سدس وثلثان
 .مات زيد وترك أما وبنتني وعام: مثال

 .فلألم السدس وللبنتني الثلثان وللعم الباقي
 .١ وللعم ٤  وللبنتان١ لألم ٦فاألصل من 

 .والثامنية لكل مسألة فيها ثمن
 .امات زيد وترك زوجة وابن: مثال

 .٧بن  ولال١ للزوجة ٨فاملسألة من 



 
 .وكذا إذا كان يف املسألة ثمن ونصف

 . وعامامات زيد وترك زوجة وبنت: مثال
 .فللزوجة الثمن، وللبنت النصف والباقي للعم

 . للعم٣ و٤ وللبنت ١ للزوجة ٨ن فاملسألة م
 . لكل مسألة فيها ربع وسدس١٢والـ 
 .ا وابناّ هند وتركت زوجا وأمتمات: مثال

 .بنفللزوج الربع ولألم السدس، والباقي لال
 .٧بن  ولال٢ ولألم ٣ للزوج ١٢فاملسألة من 

 .وكذا إذا كان يف املسألة ربع وثلث
 .مات زيد وترك زوجة وأما وعام: مثال
 .لزوجة الربع، ولألم الثلث والباقي للعمفل

 . والباقي للعم٤ ولألم ٣ للزوجة ١٢واملسألة من 
 . وكذا إذا كان يف املسألة ربع وثلثان

 .مات زيد وترك زوجة وشقيقتني وعام: مثال



 .فللزوجة الربع، وللبنتان الثلثان والباقي للعم
 .١ وللعم ٨ وللبنتان ٣ للزوجة ١٢فاملسألة من 
 .بعة والعرشون لكل مسألة فيها ثمن وسدسواألر
 .مات زيد وترك زوجة وأما وابنا: مثال

 .بنفللزوجة الثمن، ولألم السدس والباقي لال
 .١٧بن  والباقي لال٤ ولألم ٣فللزوجة 

 .وكذا إذا كان يف املسألة ثمن وثلثان
 .مات زيد وترك زوجة وبنتني وعام: مثال

 .والباقي للعمفللزوجة الثمن وللبنتان الثلثان 
 .٥وللعم ١٦ وللبنتان ٣ للزوجة ٢٤فاملسألة من 

 
 
 
 
 



 " فصل يف العول "
 

 ينقـسم عـىل نـصيب أقل عـدد أن أصل املسألة هو اتضحقد 
 .كرسالورثة بدون 

فمثال ماتت زيد وتركت زوجة وأما وعـام، فللزوجـة الربـع 
 .ولألم الثلث والباقي للعم

ملا أمكن تقسيم العدد عـىل  مثال ٤فلو جعلنا أصل املسألة من 
 ، واحد وثلث، فالعدد ٤نصيب الورثة بال كرس ألن ثلث الـ 

 . ١٢املناسب هو 
 : أصول املسائل هيوقلنا إن

)٢٤-١٢-٨-٦-٤-٣-٢.( 
وهنا نريد أن نبني حكم املسألة إذا كانت الفروض أكـرب مـن 

 .كل الرتكة أي أكرب من العدد الذي ينقسم
 . شقيقتنيجا وأختنيماتت هند وتركت زو: مثال



فهنا إذا رجعنا إىل مابينـاه يف نـصيب الورثـة نجـد أن حـصة 
الزوج النصف، وحصة األختني الثلثـان، وهـذا مـشكل ألن 

 وسدس، ولو أردنا استخراج أصل املـسألة ١= ٣/٢ + ٢/١
  .٤ ختان ولأل٣ للزوج النصف ٦لوجدناه 

 . وهذا هو ما يسمى بالعول٦ وهو أكرب من ٧=٤+٣
 أي يكـون هـو ٧ إىل رقـم ٦ننتقل من رقم هذه املسألة وحلل 

 .٤ ولألختان ٣ للزوج ٧األصل الذي ينقسم فاملسألة من 
 نـصيبه عـن ّوإذا تأملنا نجد أن الذي حصل هو أن الزوج قل

 قل نصيبهام عن الثلثني قلـيال فهـذا نيالنصف قليال، واألخت
هو احلل الرشعي املمكن وهو أن ننقص من كـل واحـد مـن 

 .لورثة شيئاا
 .ماتت هند وتركت أما وزوجا وأختني شقيقتني: مثال

 .فهنا لألم السدس، وللزوج النصف ولألختني الثلثان



 ألنه هو العدد الذي ينقسم عليهم ٦فأصل املسألة األول من 
، وللـزوج نـصف ١ وهـو ٦بال كرس، فيكون لألم سدس الـ 

 .٤ وهو ٦، ولألختان ثلثا الـ ٣الستة وهو 
 ٨ إىل ٦، فتعــول املــسألة أي تزيــد وتنتقــل مــن ٨=٤+٣+١

 .وبالتايل يدخل النقص عىل كل الورثة
 .مات زيد وترك زوجة وأختني شقيقتني وأختا ألم: مثال

 .فللزوجة الربع، وللشقيقتان الثلثان، ولألخت ألم السدس
 . ألنه هو العدد الذي ينقسم بال كرس١٢وأصل املسألة من 

 .٢ولألخت ألم  ٨ وللشقيقتان ٣للزوجة 
 .١٣ إىل ١٢، فتعول املسألة من ١٣=٢+٨+٣
 .مات زيد وترك زوجة وبنتني، وأبا وأما: مثال

فللزوجة الثمن، وللبنتان الثلثـان، ولـألب الـسدس، ولـألم 
 .السدس

 ٤، ولـألب ١٦، وللبنتـان ٣ للزوجـة ٢٤فأصل املسألة مـن 
 .٤ولألم 



٢٧=٤+٤+١٦+٣. 
بالتايل يدخل الـنقص عـىل  و٢٧ إىل ٢٤أي تعول املسألة من 

 .كل الورثة
بقيت مسألة وهي لـو أن الـذي حـصل هـو العكـس أي أن 

  من نصيب الورثة فأين نذهب بالباقي؟كربالرتكة أ
 .مات زيد وترك زوجة وأما فقط: مثال

 .فهنا للزوجة الربع، ولألم الثلث
 .٤ ولألم الثلث ٣ للزوجة ١٢ويكون أصل املسألة من 

  سهام أين نذهب هبا؟٥ ، يبقى عندنا٧=٤+٣
نردهــا إىل بيــت مــال املــسلمني، ويــرصفه اإلمــام : اجلــواب
 . يف مصالح املسلمنيالعادلواخلليفة 

 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .لغة التقدير: الفرائض
 .ُاملسائل التي يبني فيه قسمة الرتكة: واصطالحا

 :وتفتقر قسمة الرتكة إىل بيان ثالثة أمور هي
 . الورثة-١
 . كل وارثنصيبار  مقد-٢
 .حساب املسائل واستخراج النصيب بالضبططريقة  -٣
 .الورثة إما رجال، وإما نساءف

اجلد أبو -األب-ابن االبن-االبن : (عرشة همفورثة الرجال 
ــشقيق أو ألب-األخ-األب ــشقيق أو -ابــن األخ ال  العــم ال
ِّالسيد املعتق-الزوج-ابن العم الشقيق أو ألب-ألب ّ.( 

-اجلـدة-األم-بنت االبـن-البنت: ( اء سبع هنوورثة النس
 ).ِالسيدة املعتقة-الزوجة-األخت

 .وينقسم الورثة إىل أصحاب فروض، وأصحاب عصبات



والفرق بينهام أن صاحب الفرض له يف الرشع نـصيب حمـدد 
وصاحب الفرض ليس له نصيب حمـدد بـل إن كـان لوحـده 

ثم خذ نصيبه ِأخذ الرتكة كلها، وإن كان معه صاحب فرض أ
 .الباقي لصاحب العصبة
ــروض ــة فأصــحاب الف ــزوج( ثامني ــة  -األخ ألم-ال الزوج

 ).األخت- اجلدة-األم- بنت االبن-البنت
     األب- ابــن االبــن-االبــن ( عــرشةوأصــحاب العــصبات 

 - أو ألب ابــن األخ الــشقيق- الــشقيق أو ألباألخ -اجلــد
 - املعتـق-ابن العـم الـشقيق أو ألب- العم الشقيق أو ألب

   .)ِاملعتقة
 :وينقسم العصبات إىل قسمني

 . عصبة بالنفس-١
 . عصبة بالغري-٢

والفرق بينهام أن صاحب العصبة بالنفس هو عـصبة لوحـده 
ُصبهَعُاليتوقف عىل أحد ي ُ ِّ. 



 وأما العصبة بالغري فهـن النـساء صـاحبات الفـروض وقـد 
َمعهن أخـوهن فعـصبهن وصـار للـذكر مثـل نـصيب  دخل َّ
 .نثينياأل

 :هم والعصبة بالنفس حال كوهنم مرتبني
 ثـم األخ -ّ ثم اجلد واألخ- ثم األب- ثم ابن االبن-االبن( 

 ثم ابـن األخ - ثم ابن األخ الشقيق- ثم األخ ألب-الشقيق 
ّ ثــم ابــن العــم -ّ ثــم العــم ألب-ّ ثــم العــم الــشقيق-ألب

 ثـم عـصبة -ثم املعتـق واملعتقـة-ّ ثم ابن العم ألب-الشقيق
 ).ملعتق واملعتقةا

بمعنى أن عصبة املعتق ينوبون عنه إذا عدم كابن املعتق وابـن 
 .إلخ...ابنه وأبيه وجده وأخيه

ق وترك زوجة حـرة وابـن سـيده ِعتُقد أكان مات عبد : مثال
الذي اعتقه، فهنا للزوجة الربع، والبـاقي البـن املعتـق ألنـه 

 .عصبة
 



 :والعصبة بالغري أربع هن
 .ا االبن أي أخوها البنت يعصبه-١
 . بنت االبن يعصبها ابن االبن-٢
 . األخت الشقيقة يعصبها األخ الشقيق-٣
 . األخت ألب يعصبها األخ ألب-٤

 .وحكم العصبة بالغري هو أن يكون هلا نصف ما ألخيها
فعلم أن الرجل ال يكون عصبة بالغري أي ال يدخل معه أحـد 

 عصبة بالغري وبقية ويعصبه فالزوج واألخ ألم ال يكونان أبدا
 .جال هم عصبة بالنفسالر

ــساء ــا الن ــت( أم ــن-البن ــت االب ــشقيقة  واألخــت - وبن   ال
 . فهن عصبات بالغري) ألبواألخت

 .) واملعتقـة- واجلـدة- واألم-الزوجة و-األخت ألم( وأما 
 .فليسوا عصبات بالغري

 :ولنقدم الكالم اآلن عىل احلجب فنقول
 :احلجب نوعان



 . حجب بالوصف-١
 .الشخص حجب ب-٢

 وهـي الـرق نفـسهافأما حجب الوصف فهو موانـع اإلرث 
 .والقتل واختالف الدين
 :بدوره ينقسم إىل قسمنيهو وأما حجب الشخص ف

 . حجب نقص-١
 . حجب حرمان-٢

فحجب الـنقص معنـاه أن يـنقص نـصيب الـوارث بـسبب 
 .وجود وارث آخر

 .وهذا يدخل عىل كل الورثة
إن مل يوجد فرع وارث ويرث الربع مثال الزوج يرث النصف 

 .إن وجد فرع وارث، فيكون الفرع الوارث قد أنقصه
والذي هيمنـا هـو حجـب احلرمـان فلنـتكلم عليـه تفـصيال 

 :فنقول



ــم : أوال ــان وه ــون حجــب حرم ــتة ال حيجب ــزوج( س  -ال
 ). البنت-االبن-األم- األب-الزوجة
بقي عنـدنا بقيـة الورثـة سـنبني مـن حيجـبهم حجـب : ثانيا

 :حرمان عىل التفصيل اآليت
 .ابن االبن حيجبه االبن -١
 . االبن بنت االبن حيجبها-٢
 .اجلد حيجبه األب -٣
 . اجلدة أم األم حيجبها األم وأم األب حيجبها األم واألب-٤
 ). اجلد- األب- ولد االبن-الولد:(  اإلخوة ألم حيجبهم-٥
     ). األب-ولـد االبـن-الولـد( اإلخوة األشـقاء حيجـبهم-٦
 األخ - األب- ابن االبـن-االبن(  اإلخوة ألب حيجبهم -٧

 ).الشقيق 
 ابن األخ والعم وابن العم حيجبهم من قـبلهم يف ترتيـب -٨

 .العصبات
 



 :وقبل أن نبدأ ببيان األنصبة نقول
 :نصيب كل وارث يمكن تبيينه بإحدى طريقتني

ف  ببيان األنصبة وبيان مـن يـستحقها كـأن نقـول النـص-١
 . والربع يستحقه كذا ونذكرهمه مخسة ونعددهمويستحق

 ماذا يستحق كـأن نقـول  عىل انفراد ببيان حال كل وارث-٢
 .الزوجة تارة ترث الربع وتارة ترث الثمن

وقد سلكنا الطريقة األوىل آنفا ولنسلك هنـا الطريقـة الثانيـة 
 :فنقول
يرث النصف إن مل يكن لزوجتـه فـرع : له حالتان الزوج -١

 .رث الربع إن كان هلا فرع وارث وي،وارث
 .البنوالفرع الوارث هو االبن والبنت وابن االبن وبنت ا

ترث الربع إن مل يكـن لزوجهـا فـرع : هلا حالتان الزوجة -٢
 . وترث الثمن إن كان له فرع وارث،وارث

ال فرق بني أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر فالنصيب يتـوزع 
 .عليهن بالسوية



تـرث الثلـث، إن مل يكـن للميـت فـرع : لتان هلا حااألم -٣
 ). فأكثر٢(وارث، ومل يكن له عدد من اإلخوة أو األخوات 

وترث السدس إن كان للميت فرع وارث، أو كـان لـه عـدد 
 . من اإلخوة أو األخوات

 .وعلم أن األخ الواحد ال ينقص األم عن الثلث
يرث بالفرض فقط، وتـارة تارة : له ثالث حاالت األب -٤
 . معالتعصيب فقط، وتارة بالفرض والتعصيببا

 إذا كان للميت فرع وارث ذكـر أي ابـن فريث بالفرض فقط
 .أو ابن ابن وفرضه السدس

 .ويرث بالتعصيب فقط إذا مل يكن معه فرع وارث مطلقا
ذا كان للميـت فـرع وارث مـن ويرث بالفرض والتعصيب إ
 .اإلناث أي بنت أو بنت ابن

ا وبنتا، فهنا للبنت النصف، ولـألب مات زيد وترك اب: مثال
 .فرضه وهو السدس، ثم يرجع يأخذ الباقي بالتعصيب



 ألنـه  اجلد ومريثه كاألب لكنه ال يرث إال إذا فقـد األب-٥
 .حمجوب به

 :فله أربع حاالت
 . حيجب إذا وجد معه األب-أ
للميـت فـرع وارث ذكـر كـان يرث بالفرض فقـط إذا  -ب

 .وفرضه السدس
صيب فقــط إذا مل يكــن للميــت فــرع وارث يــرث بالتعــ -ج

 .مطلقا
 إذا كـان معـه فـرع وارث مـن يرث بالفرض والتعصيب -د

 .اإلناث فيأخذ السدس ثم يأخذ الباقي بالتعصيب
 :  وهلا حالتان اجلدة-٦
 فقط بالنسبة ألم األم، أو وجـدت  حتجب إذا وجدت األم-أ

 [. األم أو وجد األب بالنسبة ألم األ
 .إذا مل حتجب ترث السدس -ب

 .وإذا تعددت اجلدات اقتسمن السدس



 .يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب: هلن حالتانالبنات  -٧
 للـذكر مثـل فريثن بالتعصيب بالغري إذا كان معهن أخـوهن

 .حظ األنثيني
إن كـان هنالـك فـويرثن بالفرض إذا مل يكن معهن أخـوهن 

 .ثنيبنت واحدة فلها النصف، وإذا زدن فيقتسمن الثل
 :أحوالأربع هلن بنات االبن  -٨
 . أن يكون معهن ابن للميت فيسقطن-أ
 أن يكون معهن بنت للميت، فإن كانت واحـدة فـريث -ب

بنات االبن السدس فرضا، وإن كانت أكثر من واحدة سـقط 
 .بنات االبن

 . أن يكون معهن ابن ابن فريثن بالتعصيب بالغري-ج
و ابـن ابـن فـإن كانـت  أن ال يكون معهن ابـن أو بنـت أ-د

هنالك بنت ابن واحدة ورثـت بـالفرض النـصف، وإن زدن 
 .ورثن الثلثني بالسوية

 



 :هي أحوال أربعةهلن   األخوات الشقيقات-٩
ابـن -االبـن-األب( : واحـد مـن ثالثـة أن يكون معهن -أ

 .فيحجبن )االبن
 أن يكون معهن بنـت أو بنـت ابـن أي الفـرع الـوارث -ب

 .ات فرضهن والباقي لألخوات الشقيقات فيأخذ البناملؤنث
 . مات زيد وترك زوجة وبنتني وأختا شقيقة: مثال

 .فللزوجة الثمن وللبنتان الثلثان، والباقي لألخت الشقيقة
ــريثن -ج ــشقيق ف ــن عاصــب وهــو األخ ال  أن يكــون معه

 .بالتعصيب للذكر سهامن ولألنثى سهم واحد
رث الواحـدة  أن ال يكون معهن أحد مما سـبق فحينئـذ تـ-د

 .النصف واالثنتان فأكثر الثلثني
 : هلن مخسة أحوال األخوات ألب-١٠
ابـن -االبـن-األب : ( أن يكون معهن واحـد مـن أربعـة-أ

  . فيحجبن) األخ الشقيق-االبن



ــث فــريثن فرضــهن ن أن يكــون معهــ-ب  فــرع وارث مؤن
 .والباقي لألخوات ألب

ــدة -ج ــت واح ــإن كان ــت شــقيقة ف ــن أخ  أن يكــون معه
ــر مــن واحــدة ف ــسدس، وإن كانــت أكث لألخــوات ألب ال

 .سقطت األخوات ألب
 أن يكون معهن عاصب أي األخ ألب فريثن بالتعـصيب -د

 .للذذكر سهامن ولألنثى سهم واحد
 أن ال يكون معهن أحد مما سبق فريثن بالفرض النصف -هـ 

 .للواحدة والثلثني لألكثر من واحدة
 :نحاال هلم  اإلخوة واألخوات ألم-١١
 - ولـد االبـن-الولد:(  أن حيجبوا وذلك بواحدمن أربعة -أ

  ). اجلد-األب
بالفرض السدس للواحد والثلث الثنني فأكثر أن يرثوا  -ب 

 .يوزع بينهم بال مفاضلة بني ذكر وأنثى
 



 :تنبيهان
ِ األخ الشقيق أو ألب ال يسقط اإلخوة ألم-١ ُ. 
نـا فلـيس ال تفـضيل هف األخ ألم ال يعصب األخت ألم -٢

 .للذكر مثل حظ األنثيني
فهذا هو بيان حال هؤالء الورثة من ومل نبني حالـه ممـن بقـي 
فألنه عصبة يرث املال كله إن انفرد أو الباقي بعـد أصـحاب 

 .الفروض
وإىل هنا تم الكالم عىل بيان نصيب كل وارث ولنـتكلم عـىل 

 :طريقة احلساب فنقول
العـدد الـذي ينقـسم البد أن نقسم الرتكة إىل أسهم ونجعل 

 .عىل نصيب الورثة بال كرس هو أصل املسألة
 ).٢٤-١٢-٨-٦-٤-٣-٢: (وأصول املسائل كلها هي

فإذا مرت عليك مسألة فاخترب العدد األقل فـإن صـلح فـال 
 .تلجأ للعدد األكرب وإن مل يصلح فانتقل للذي يليه



فإذا زادت سهام الورثة عىل أصـل املـسألة فانتقـل إىل العـدد 
ديد وذلك هو العول وحمصل ما نفعل هو أن نـنقص كـل اجل

 .نصيبه األصيلوارث جزءا من 
 .ماتت امرأة وتركت زوجا وأختني شقيقتني: مثال

 .فللزوج النصف، ولألختني الثلثان
 سـهام ٤ سـهام ولألختـني ٣ للـزوج ٦وأصل املـسألة مـن 

 .٧فتعول املسألة إىل 
 ائل املواريثونختم بإرشاد إىل اخلطوات العملية حلل مس

 :وهي
 .حتديد الورثة من غريهم -١
 .نصيب كل وارث  حتديد مقدار-٢
 . حتديد أصل املسألة-٣
 . حتديد سهام كل وارث-٤
 .الرتكة عىل أصل املسألة  نحدد قيمة كل سهم بقسمة-٥



 كـل وارث وذلـك بـرضب عـدد إرث مقـدار  نستخرج-٦
  .أسهمه يف قيمة السهم الواحد فيخرج مرياثه

 وعام وخـاال ،وابناوأما  ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا :مثال
  .$٢٤٠٠٠ وترك  وبنت أخت وبنات عم وبنات عامت

  :فهنا بداية نقول
) وبنـات العـم-وبنـات العـم-وبنت األخـت-اخلال(  -١

هؤالء أقارب ال يرثون يف املسائل وإذا مل يوجد سواهم فاملال 
أي يكـون اإلمـام ام ِال يعطي هلم بل لبيت املـال مـادام منـتظ

 .يرصف منه بحق وعدل
وأمـا ) االبـن-الـزوج-األم-األب( فهنا حددنا الورثة وهم 

 .حمجوب حجبه األب واالبنالعم فهو 
 : نحدد مقدار نصيبهم -٢

لوجـود الفـرع الـوارث، ونـصيب األم  ٦/١ونصيب األب 
 لوجـود ٤/١ لوجود الفرع الوارث، ونـصيب الـزوج ٦/١

 . ألنه عصبةالبنوالباقي لالفرع الوارث 



وأقرب عدد يصلح للقسمة بال كـرس  نحدد أصل املسألة -٣
 . فنجعله أصل املسألة١٢هو الـ 

 : نحدد سهامهم-٤
 . سهام٣للزوج الربع 

 . سهم٢ولألب السدس 
 . سهم٢ولألم السدس 
 .سهام٥ولالبن الباقي 

 بقـسمة الرتكـة عـىل أصـل  نحدد قيمة كل سهم وذلـك-٥
 .املسألة

 .هذا هو مقدار السهم الواحد$ ٢٠٠٠= ١٢÷٢٤٠٠٠
 نستخرج مقـدار إرث كـل وارث وذلـك بـرضب عـدد -٦

 .أسهمه يف قيمة السهم الواحد فيخرج مرياثه
 .$٦٠٠٠= $٢٠٠٠×٣ سهام، ٣للزوج 
 .$٤٠٠٠= $٢٠٠٠×٢ سهم، ٢لألب 

 .$٤٠٠٠= $٢٠٠٠×٢ سهم، ٢لألم 



 .$١٠٠٠٠=$٢٠٠٠×٥ سهام، ٥لالبن 
 .واحلمد هللا
 تسمع أفراد الورثة يف املـسائل فـذلك بـالنظر إىل حينام: تنبيه

امليت، فلو أن زيدا قد مات أبوه وبقي هو وأمه أي أم زيد فال 
يبحث عن نصيب االبن واألم، معتربا أن املرأة هي أمه فهـذا 
غلط، بل يبحث عن نـصيب االبـن والزوجـة ألن أمـه هـي 

 . فافهمزوجة امليت، فدائام جهة القربى حتدد بالنظر إىل امليت
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 وارثونال

                   

 من الرجال                                                من النساء             
   الزوجةزوج                                                                 ال                   

  األب                                                                       األم                      
                       اجلد                                                                        اجلدة

                                                          البنتاالبن                                   
                     ابن االبن                                                                بنت االبن

      األخت                     األخ                                                                 
 )بنت األخت ال ترث(.........                      ابن األخ                                                               

            ) ال ترثالعمة(                                                                   ..........                        العم
   ) ال ترثالعمبنت (..........  ابن العم                                                                                   
ِاملعتق                                                                    املعتقة                    ِ 

                                                         
             



 " ة فرعيات خمطط"
 "أصحاب الفروض"

 الزوجان
 

  والزوجات       الزوجة                                                الزوج     
                     

                    الربع                الثمن               الربع    النصف                         
 ) فرع وارثمع(        )  فرع وارثبدون(        )      فرع وارثمع(        )  فرع وارثبدون(    

.......................................................... 
 األبوان

 

 م األ                                               ب    األ                  
                     

                                النصف              الربع                       فرع وارثبدون          )  فرع وارثمع(    
 ) فرع وارثعم(      )  فرع وارثبدون(               )بالتعصيب فقط(                  

   أو اثنني من اإلخوة أو اثنني من اإلخوة                                            مؤنث           مذكر        
 )السدس مع التعصيب)        ( السدس( 

  



 اجلدان
 

                              اجلدة       اجلد                                   
                     

                                 أم األب                   أم األم                            األبمع             بدون األب              
                               )حيجب(                                                      

        مع األم واألب    بدوهنام          بدون األم   مع األم                           فرع وارثمع      وارث   فرعبدون 
 )السدس (   )    حتجب)     ( السدس)     (حتجب                                       (                )      السدس( 

      مذكر                  مؤنث       
 )السدس مع التعصيب)        ( السدس            ( 

........................................................... 
 البنت

               
 ا أخوهامعه         ا أخوها  ليس معه                                    

                                                  ) بالتعصيبترث(

 واحدة             أكثر من واحدة                        
 )الثلثان)              ( النصف(                      

 
 
 



 بنت االبن
              

 ابن امعه            ابن اليس معه                                                                  
                                                  )حتجب(                                                                                     

  بنتاليس معه                   بنتامعه                                                           
                                                           

   ابن ابن     اليس معه    ابن ابن  امعه   ابن ابن    اليس معه   ابن ابن   امعهو      
 ) بالتعصيبترث (       )                         بالتعصيبترث(

    أكثر واحدة                           أكثر من بنت امعه    بنت واحدة  امعه               
          )الثلثان)          ( النصف     (              )حتجب)              ( السدس(                     

 
 
 
 
 
 
 
 



 خت الشقيقةاأل
 

  األبامعه                            األبامعهليس                   
                               )      حتجب(                                                                                

         فرع وارثا   ليس معه   فرع وارث    امعه       
                

                 أخ شقيقا  ليس معه     أخ شقيق امعه     مذكر             مؤنث
 ) بالتعصيبترث(                        )حتجب(      
          أكثر        واحدة       أخ شقيقا  ليس معه    أخ شقيق امعهو           

 )الثلثان)        ( النصف  (     )         الباقي ترث   (    )     بالتعصيبترث (
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األخت ألب
 

  األبا األب                          معها                  ليس معه
                                                                          )جبحت(                                                                               

  ابن أو ابن ابنا معهليسابن أو ابن ابن         امعه  
 )حتجب(                  

                          معها أخ شقيق        ليس معها أخ شقيق
                        )حتجب(                      

 معها بنت أو بنت ابن       ليس معها بنت أو بنت ابن                      
                                 

   ليس معها أخت شقيقة معها أخت شقيقة       ليس معها أخ ألب       معها أخ ألب و       
                                                                                             )ترث الباقي)       ( ترث بالتعصيب              ( 

 معها أخ ألب     ليس معها أخ ألب         ليس معها أخ ألبمعها أخ ألب                                       
 )ترث بالتعصيب(                                         )ترث بالتعصيب  (                        

              كانت واحدة      أكثر من واحدة   أكثر من واحدة           الشقيقة واحدة                                                   
 )الثلثان)            ( النصف                   ( )بحتج         (  )      السدس (                                               

 
 
 



 اإلخوة ألم
 

  األبم       ليس معهم األب                       معه                          
                                                          )ونحيجب(                       

          معهم فرع وارث         ليس معهم فرع وارث                                                              
                                                                                                                     

 )ونحيجب(                                                                       
                                                                           مل يزيدوا عن الواحد       زادوا عن الواحد                                                                                        

 )السدس        (          ) الثلث                                                            (                   

 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
  والوصايا*كتاب الفرائض(                             

 *االبن، وابن االبن وإن سفل: والوارثون من الرجال عرشة
ـــال*ّجلـــدواألب، وا ـــن األخ وإن *، واألخ* وإن ع ، واب
 .ا وإن تباعد*ِّ، وابن العم*ّ والعم*تراخى

............................................................ 
الفرائض املسائل التي تقسم فيها الرتكات، والوصـايا مجـع وصـية، وهـي أن * 

هنا إن شاء اهللا، فلام كانت يتربع شخص ألخر بامل يأخذه بعد أن يموت وسيأيت بيا
 .الفرائض والوصايا متعلقات باملوت مجع بينهام املؤلف

 .أي نزل بأن يكون ابن ابن االبن أو أنزل بأن يكون ابن ابن ابن االبن* 
 . أي أبو األب، ال أبو األم فإنه غري مراد* 
ل بأن يكون جد أبيك أو جد جدك أو جد جد جدك وهذا باعتبار أن العمر يطو* 

 .هبم فريثون من أحفادهم
 .أي مطلقا سواء أكان شقيقا أو ألب أو ألم* 
 .تراخى أي تباعد بأن يكون ابن ابن أخيك* 
 .العم الشقيق أو ألب فقط، ويدخل يف العم عم أبيك أو عم جدك أي وإن عال* 
أي ابن العم الشقيق أو ألب فقط ويدخل يف العم ابن عم أبيك وجدك أي وإن * 

   .    عنكمعنى قوله وإن تباعدا أي تباعد العم عنك أو تباعد ابن العمعال وهذا 



ُ املعتق*، واملوىلُوالزوج ِ. 
ّالبنـت، وبنـت االبـن، واألم : والوارثات مـن النـساء سـبع

 .ِ املعتقة* والزوجة، واملوالة*، واألخت*واجلدة
ٌومــن ال يــسقط بحــال مخــسة ُ الزوجــان، واألبــوان، وولــد : ٍُ

 .*ُّالصلب
 
 
 

............................................................ 
 بن ابنه وأبيه وأخيه وجده، فهؤالء ورثةاِأي السيد، وكذا عصبة املعتق، كابنه و* 

 .  يف ترتيب العصباتوترتيبهم األخريأيضا 
 .اجلدة أم األب أو أم األم، فأم األم ترث وأبو األم ال يرث* 
 . أو ألمأي الشقيقة أو ألب* 
 . أي السيدة*

    الذين خرجـوا مـن صـلبك لد الصلب أي ابنك وابنتكالصلب هو الظهر وو* 
  . ال ابن ابنك أو بنت ابنك

 



ٌومـــن ال يـــرث بحـــال ســـبعة ـــد وا*: ُ ـــُالعب ُبرَدُمل ّ، وأم *َّ
ُواملكاتب*الولد ُّوالقاتل، واملرتد* َ ُ  *.، وأهل ملتني*ِ

 
 

............................................................  
) واملكاتـب-وأم الولـد-واملـدبر-العبد( نحن جعلناهم ثالثة الرقيق ويشمل * 

 ).املرتد وأهل ملتني(واختالف الدين يشمل 
ٌاملدبر هو أن يقول السيد لعبده إن مت فأنت حر، فهذا اليـرث قبـل أن يـصري *  ُ
 .حرا

منه ولدا ذكرا أو أنثى، فهذه ال ترث أم الولد هي األمة جيامعها سيدها فتنجب * 
 .وإن كان هلا خصوصية وهي أهنا ال تباع وتعتق بعد موت السيد

املكاتب هو من يتفق مع سيده عىل دفع مال له يف مقابل حريته فهذا ال يرث إال * 
 .إذا صار حرا ولو قال املصنف والرقيق واقترص عليه كان أخرص

 .سالماملرتد هو من كان مسلام وترك اإل* 
 فـريث أي أهل دينني دين اإلسالم وديـن الكفـر، والكفـر كلـه ملـة واحـدة * 

اليهودي النرصاين كأن يتزوج هيودي نرصانية فريث أحدمها اآلخر أما إذا تزوج 
 .مسلم نرصانية فال ترثه وال يرثها

  



* االبن، ثم ابنه، ثم األب، ثم أبوه، ثـم*: وأقرب العصبات
 خ لألب، ثم ابن األخ لـألب واألماألخ لألب واألم، ثم األ

*  ، ثـم ابنـه*ّثم ابن األخ لألب، ثم العم عىل هـذا الرتتيـب
ُفإن عدمت العصبات َ ُ فاملوىل املعتق*َ ِ*.( 

 
 
 

............................................................ 
 .أي األحق بالتقديم وفائدته أن املتقدم حيجب املتأخر* 
فـال جيعـل ثـم )ثـم أبـوه واألخ لـألب واألم: ( ألخ األوىل أن يقول  قوله ثم ا*
 اجلد وليس كذلك بل مها متساويان فال حيجب اجلـد األخ فاتدهتا أن األخ بعدإل

 .الشقيق واألخ ألب بل يرثان معه
  .أي العم الشقيق ثم العم ألب* 
 .أيضا عىل نفس الرتتيب فيحجب ابن العم الشقيق ابن العم ألب* 
َي من النسب فحني ذلك ننتقل إىل العتق، فعلم أن عصبة املعتق مـن النـسب أ* 

 .ِمقدمون عىل املعتق وعصبته ألن النسب أقوى من العتق
 .وكذا عصبته املتعصبون بأنفسهم كاالبن واألب* 



 فصل (                                              
ُصف، والربـع  النـ: ٌ سـتة* املذكورة يف كتاب اهللا*والفروض ُ ُّ ُ

ُوالثمن، والثلثان، والثلث، والسدس ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُِ. 
 *، واألخـت*، وبنت االبـن*البنت: فالنصف فرض مخسة

  . من األب*ُمن األب واألم، واألخت
 

............................................................ 
 .أي األنصبة* 
 .اع بني املسلمنيأي القرآن الكريم فهذه األنصبة حمل إمج* 
 . أن ال يكون معها ابن-٢ أن تكون واحدة، -١: تأخذ البنت النصف برشطني* 
 ال يكـون أن-٢ ،تكون واحدةأن  -١: تأخذ بنت االبن النصف بثالثة رشوط* 

  .ابن ابنن ال يكون معها أ -٣، معها ابن أو بنت
 أن -١: يترث األخت من األب واألم أي الشقيقة النصف بأربعة رشوط هـ* 

 -٤ أن ال يكون معها فـرع وارث، -٣ أن ال يكون معها أب، -٢تكون واحدة، 
 .أن ال يكون معها أخ شقيق

 . أن تكون واحدة-١: ترث األخت من األب النصف بخمسة رشوط هي* 
 أن ال يكـون -٤ أن ال يكـون معهـا فـرع وارث، -٣ أن ال يكون معها أب، -٢

 .أن ال يكون معها أخ ألب -٥معها أخ شقيق أو أخت شقيقة، 



  *.ٌوالزوج إذا مل يكن معه ولد
ِوالربع فرض اثنني ُ ُ * الزوج مع الولد أو ولـد االبـن، وهـو : ُّ

 .ِفرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد االبن
ِوالثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد االبن ِ ُ ُ ُ*. 

، واألختني من *بن، وبنتي اال*البنتني: ٍوالثلثان فرض أربعة
 .*، واألختني من األب*األب واألم

............................................................ 
ليس املقصود بالولد الذكر بل يشمل الذكر واألنثى أي االبن والبنـت، ومثـل * 

 .الزوج الربع الولد ولد االبن أي ابن االبن وبنت االبن، ومتى وجد الولد ورث
 .أي الربع* 
فتلخص أن الزوجة فرضها إما الربع، إن فقد الفرع الوراث، وإما الـثمن مـع * 

 . الفرع الوارث
 .برشط أن ال يوجد ابن للميت* 
 . أن ال يوجد معهن ابن ابن-٢ أن ال يوجد معهن ابن أو بنت، -١: برشطني* 
 ث أن ال يوجد معهـن فـرع وار-٢ ، أن ال يوجد معهن أب-١ بثالثة رشوط *
 . أن ال يوجد معهن أخ شقيق-٣

 . أن ال يوجد معهن فرع وارث-٢،  أن ال يوجد معهن أب-١بأربعة رشوط * 
 . أن ال يوجد معهن أخ ألب-٤  أن ال يوجد معهن أخ شقيق أو أخت شقيقة-٣



َاألم إذا مل حتجـب: والثلث فـرض اثنـني  لالثنـني *، وهـو*ُ
 .*فصاعدا من اإلخوة واألخوات من ولد األم

ٍالسدس فرض سبعةو ِاألم مع الولد أو ولد االبن، أو اثنـني : ُّ
 وهـو للجـدة عنـد عـدم ،*فصاعدا من اإلخوة واألخوات

  *األم
 

............................................................ 
وجـود الفـرع الـوارث ألهنـا سـرتث ل  فهذا حجب نقـصأي ينقص نصيبها* 

األم ترث  بأن ال ترث شيئا فال يقع لألم، والكاملالسدس بوجوده، أما احلجب 
 : الثلثني برشطني

 .أن ال يوجد معها اثنان من اإلخوة -٢أن ال يوجد فرع وارث،  -١
 .أي الثلث* 

 ولد األم هم اإلخوة ألم سواء الذكر أم األنثى، واإلخوة من أم يرثون الثلـث * 
 يوجد معهـم األب أو اجلـد  أن ال-٢ أن يكونوا اثنني فأكثر، -١: بثالثة رشوط

  . أن ال يوجد معهم فرع وارث-٣
إما أن يوجد معها فرع وارث أو يوجـد : ترث األم السدس بتحقق أحد أمرين* 

 .معها اثنان فصاعدا من اإلخوة واألخوات
 .فإن وجدت األم حجبت اجلدة سواء أم األب أو أم األم* 



ِولبنت االبن مع بنت الصلب ُ ِ ن األب  لألخـت مـ*، وهـو*ِ
ِ فرض األب مع الولـد أو *مع األخت من األب واألم، وهو

ّولد االبن، وفـرض اجلـد عنـد عـدم األب ِ ، وهـو فـرض *ِ
  .*ّالواحد من ولد األم

 
 

............................................................ 
لبنت االبن بنت الصلب أي البنت املبارشة التي خرجت من صلبك ال من صلب ابنك، ف* 

 أن ال يكون معها -٢ ابن،  أن ال يكون معها-١ :ثالثة رشوط هيواحدة أو أكثر السدس ب
 . أن يكون معها بنت واحدة-٣ابن ابن، 

.  أن ال يكـون معهـا األب-١: أي السدس يكون لألخت من األب بخمسة رشوط هي* 
 أن ال يكون -٤،  أن يكون معها أخت شقيقة واحدة-٣ أن ال يكون معها فرع وارث، -٢

 .  أن ال يكون معها أخ ألب-٥معها أخ شقيق، 
أي السدس فرض األب إن وجد معه فـرع وارث، ولكـن إن كـان الفـرع مؤنثـا أخـذ * 

 .السدس ثم رجع وأخذ الباقي بالتعصيب
  أن يوجـد معـه فـرع وارث-٢ أن ال يوجد معه أب، -١: فرض اجلد السدس برشطني* 

 . أخذ السدس ثم رجع وأخذ الباقي بالتعصيبولكن إن كان الفرع مؤنثا
 :  الواحد من ولد األم أي األخ ألم أو األخت ألم يرث السدس برشطني*
  .  عدم الفرع الوارث-٢ عدم األب واجلد، -١



 *، ويسقط ولـد*، واألجداد باألب*وتسقط اجلدات باألم
 .ِّالولد، وولد االبن، واألب، واجلد: األم مع أربعة
االبـن، وابـن االبـن  :  واألم مـع ثالثـة* لألبويسقط األخ

 هبؤالء الثالثـة، وبـاألخ لـألب *واألب، ويسقط ولد األب
َوأربعة يعصبون أخوا.واألم ٌْ ُ ِّ َ ُاالبن، وابن االبن، واألخ : *مِهتُ

  .من األب واألم، واألخ من األب
 
 
 

............................................................ 
 .ذا رشوع يف مسائل احلجبه* 
 .سواء أكن أم أب أو أم أم* 
 .فيسقط أبو األب وأبوه باألب* 
 .أي اإلخوة ألم ذكورا أو إناثا* 
 . وكذا األخت من األب واألم أي الشقيقة تسقط هبؤالء*

  .وكذا األخت ألب تسقط هبؤالء* 
  .األخوات هنا يسمون بالعصبة بالغري* 



َوأربعة يرثـون دون أخـوا َ وهـم األعـامم، وبنـو األعـامم   : هتمٌ
ِوبنو األخ، وعصبات املوىل املعتق ِ َ*.( 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

............................................................ 
 يرثون وبنت املعتق وأخته ال تـرث فاملقـصود بعـصبة  مثالفابن املعتق وأخوه* 

  .املعتق العصبة بالنفس



 " مسائل عملية "
 

 أخـوات شـقيقات ٤وبنتـا ووأبـا مات زيد وترك زوجة  -١
 وعام فام هو احلل؟

ة وخالة قا وجدة وأختا شقيّ ماتت هند وتركت زوجا وأم-٢
  فام هو احلل؟

 
 

............................................................ 
  فرضـا والبـاقي تعـصيبا وللبنـت النـصف للزوجة الثمن، ولألب السدس-١

 . والعم أيضا حمجوب باالب،ببات باالحمجوواألخوات الشقيقات 
  أسـهم يأخـذها ٥، ويبقـى ١٢وللبنـت ، ٤، ولألب ٣ للزوجة ٢٤فاملسألة من 

 .األب بالتعصيب
   واجلــدة حتجـب بــاألم، وللـزوج النــصف، ولـألم الثلــث اخلالـة ال تـرث،-٢

 .ولألخت الشقيقة النصف
   .٨ فتعول إىل ٣ ولألخت الشقيقة ،٣، وللزوج ٢ لألم ٦فاملسألة من 

 



 ألم ً ابناء ابـن وأختـا٣ ووابنا زوجات ٣ مات زيد وترك -٣
 وعام فهام هو احلل؟

 وعـام وابـن أخ شـقيق فـام هـو بنتي ابن، مات زيد وترك -٤
 احلل؟

 مات زيد وترك زوجة وبنتا وبنت ابن وأما وأختا شـقيقة -٥
  فام هو احلل؟

............................................................ 
 للزوجات الثمن، والبقية لالبنـاء، وأمـا أبنـاء االبـن واألخـت ألم والعـم -٣ 

 .فيحجبون باالبن
   .٧ ، ولالبن ١  للزوجة ٨فاملسألة من

 لبنات االبن الثلثان، والباقي البن األخ الـشقيق، والعـم يـسقط بـابن األخ -٤
 . الشقيق

 .٢، والباقي البن األخ الشقيق وهو ٤تي االبن لبن ٦فاملسألة من 
 للزوجة الثمن، وللبنت النصف، ولبنـت االبـن الـسدس، ولـألم الـسدس  -٥

 ولألخت الشقيقة الباقي
 والبـاقي ٤، ولبنـت االبـن ٤، ولـألم ٣، وللزوجـة ١٢ للبنت ٢٤واملسألة من 

 . ١لألخت الشقيقة وهو 
 



  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب الوصية "
 

 .بامل يؤخذ بعد املوتتربع : الوصية
 .$١٠٠٠ لعمرو بـ ُتقال زيد أوصي: مثال

 لعمرو وأضافه وعلقـه إىل ١٠٠٠ وهو الـ  باملفهنا زيد تربع 
 .بعد املوت، فإذا مات استحق عمرو املبلغ املذكور

أي يكون اعطاء املال عىل سـبيل التـربع   "بامل تربع "فقولنا 
حسان ال عىل سبيل الوجوب، فالورثة يأخذون املال بعد واإل

موت املوروث عىل سبيل الوجوب ألنه حـق إهلـي وفريـضة 
 .كون وصيةي فال رشعية

 أي أن التربع وقع يف احلياة واألخذ يقع " يوخذ بعد املوت "
ع بـامل يف حـال بعد املوت، وهذا احرتاز عن اهلبـة فهـي تـرب

 .احلياة
 
 



 :وأركان الوصية أربعة
 .وهو املتربع باملال وهو هنا زيد: ِويصُامل -أ

 .وهو الذي سيأخذ املال، وهو هنا عمرو:  املوىص له-ب
 .$١٠٠٠ املوىص به، وهو املال، وهو هنا -ج
التـربع وهـو هنـا قـول به وهو اللفظ الذي أنشأ :  الصيغة-د

  .$١٠٠٠ لعمرو بـ تزيد أوصي
 :ويشرتط يف املويص أربعة أمور هي

  . احلرية-٤، االختيار-٣،البلوغ-٢، العقل-١
واملكـره، وكـذا ال تـصح والصبي فال تصح وصية ، املجنون 

 وكل مـا عنـده وصية العبد ألنه ال يملك شيئا حتى يويص به
  .هو ملك لسيده

  : رشطانويشرتط يف املوىص له
 بامل ليؤدى به املعـصية  عدم املعصية، فال يصح أن يويص-١

$ ٥٠٠٠صية باطلة، مثل أن يقول شـخص أويص بــ فهذه و
 .فال يصح. ٍإلقامة ناد لييل للهو ورشب اخلمور



ِ أن يكون أهال للملك، فال يـصح أن يكـون املـوىص لـه -٢ ِ
ميتا ألنـك ال يملـك، أو أن يـويص شـخص لدابـة فإهنـا ال 

 .متلك
ملكـان، وإن كانـا ال وجيوز الوصية للطفل واملجنون ألهنـام ي

 .يترصفان يف ماهلام للحجر عليهام
 :رشطانويشرتط يف املوىص به 

 أن يويص شـخص بآلـة هلـو أو صح أن يكون مباحا فال ي-١
 .ام ليس بامل رشعا وال قيمة هلامخنزير ألهن

 أن يكون قابال للنقل، أي يمكن أن ينتقل امللك فيـه مـن -٢
 بـسيارة فكـل  يويص شخص بكتاب أونشخص إىل آخر كأ

ذلك جائز، أما ما ال يقبـل النقـل فمثـل أن يـويص شـخص 
ُبعبده املكاتب فهذا ال يصح ألنـه ال ي نقـل ألن املكاتـب قـد َ

يسدد ما عليه ويعتق، نعم إن رجع املكاتب عن عقـد الكتابـة 
ّأو عجز نفسه رجع عبدا خالصا فحينئذ ال مانع مـن الوصـية 

 .به ألنه مال



 يــشعر بالوصــية، فتــصح بلفــظ ويــشرتط يف الــصيغة لفــظ
 .أوصيت، وبام يدل عليه كأعطوا هذا املال لفالن بعد مويت

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أحكام الوصية "
 

 . الوصية باملعلوم واملجهول، واملوجود واملعدومتصح :أوال
 .فهذه وصية بامل معلوم$ ١٠٠خر بـ أوىص رجل إىل آ:مثال
 ألنه وصية بمجهول بـ ثوب فهذه أوىص رجل إىل آخر: مثال

ال يعلم ما نوع هذا الثوب وما هو نوع القامش واللون، وهلذا 
وارث اخـرت انـت أي ثـوب وأعطـه لـبعد أن يموت نقـول ل

 .للموىص له
فعلم أن اإلهبام واجلهالة يرجـع فيهـا إىل الـوارث ليعـني مـا 

 .يريد
أوىص رجل إىل آخـر بكتـاب صـحيح البخـاري مـن : مثال

 .يشء موجود يف الواقع أثناء الوصيةية بصمكتبته، فهذه و
أوىص رجل إىل آخر بثمر هذه الـشجرة ومل تثمـر بعـد : مثال

 .فهذه وصية بيشء معدوم حال الوصية، ومع ذلك تصح



واحلاصل أنه احتمل يف الوصية اجلهالة والغرر رفقـا بالنـاس 
 .وتوسعة هلم

 .الوصية من الثلث، وما زاد عليه يقف عىل إذن الورثة: ثانيا
بمعنى أن املال الذي يويص به الشخص ينبغي أن ال يزيد عىل 

 ألـف دوالر ٣٠ثلث الرتكة، فإذا فرضنا أن عنـده مـن املـال 
 . آالف دوالر١٠فينبغي أن ال يزيد عىل الـ 

ينفذ وال يتوقـف هو الذي  هفهذا املقدار أعني الثلث وما دون
 .عىل إذن الوارث كاالبن والبنت

كة أي أننا ال نوزع الرتكة عىل الورثة والوصية مقدمة عىل الرت
إال بعد أن نخرج الوصية ونعطيها للموىص هلم، ففـي املثـال 

ألف هذه هي التي ٢٠ ألف فصارت ٣٠السابق كانت الرتكة 
 . آالف خرجت بسبب الوصية١٠تقسم عىل الورثة ألن الـ 

أقـل منـه، فـام هـو بالثلث أو بهذا هو حال الوصية إذا كانت 
 زاد املال املوىص به عىل الثلث؟احلكم إذا 



نقسم املال قسمني فنخرج الثلث، ونبقي الزائد عىل : اجلواب
الثلث، ونذهب نـسأل  الورثـة مجيعـا هـل توافقـون عـىل أن 
نخرج القدر الزائد ونعطيه للموىص هلم، فإن وافقـوا ذهـب 
املال للموىص له، وإن مل يوافقـوا أعطينـا املـوىص لـه الثلـث 

 . يف الرتكة يوزع عىل الورثة كل حسب نصيبهوالباقي يبقى 
ألف دوالر إىل عمرو، فلام مات نظرنا ١٥أوىص زيد بـ : مثال

 ألـف دوالر، فهنـا هـذا املبلـغ ٣٠إىل مجيع تركتـه فوجـدناه 
وهو أكرب من الثلث، فنذهب ونسأل الورثـة  يساوي النصف

 هل توافقون عىل إمضاء الوصية أو ال ؟
 ألــف دوالر، وإن مل يوافقــوا ١٥ا فــإن وافقــوا أعطينــا عمــر

 آالف دوالر ألنه هو الثلث، وبقيت الرتكـة ١٠أعطينا عمرا 
 . ألف دوالر توزع عىل الورثة٢٠

وال فرق يف كون الوصية من الثلث بني أن يـويص الـشخص 
 .يف حال الصحة أو يف حال املرض ولو كان مرض املوت



هـا بـني الـصحة أما التربع واهلبة يف حال احلياة فهذه يفرق في
فتنفذ ولو كانت أكرب من الثلث وبني مرض املوت فـال تنفـذ 

 .إال يف الثلث
 . فراجع إن شئتوكنا قد رشحنا ذلك يف باب احلجر

فتلخص أن اهلبة يف حال الصحة تكون من رأس املال ولـيس 
من الثلث وال تتوقف عـىل إذن أحـد، وإذا كانـت يف مـرض 

 .تاج إىل إذن الورثةاملوت فتكون من الثلث والباقي حي
 سواء أوىص وهـو صـحيح  دائاموأما الوصية فهي من الثلث

أو مريض مرض املـوت والزائـد عـىل الثلـث حيتـاج إىل إذن 
 .الورثة
َالوصية لوارث إال أن جييزها بقية الورثةنفذ ال ت: ثالثا ُ. 

بمعنى أن الوصية تكره لواحد من الورثة ألن اهللا سبحانه قـد 
 الرتكة، والزيـادة قـد تـوغر قلـوب الورثـة جعل له نصيبه يف

عليه وحتصل األحقاد، ومع كوهنا مكروهة فهـي ال تنفـذ إال 
 .إذا أجازها الورثة الباقني سواء أكانت أقل من الثلث أو أكثر



 . ذكور وأبوان وزوجة وبنت واحدة٣زيد له : مثال
 ماليـني ١٠وكانت تركته تبلـغ $ ٢٠بنه األكرب بـ وأوىص إل
هنا ال تنفذ الوصية ألهنا البنه وهو من الورثـة إال أن دوالر، ف

وإال $ ٢٠نسأل بقية الورثة يف املسألة، فإن وافقوا أعطيناه الــ
 .مل نعطه شيئا

فعلم أن الوصية لوارث موقوفـة عـىل إذن الورثـة ولـو كـان 
 .املبلغ املوىص به قليال ولو كان تافها

 . من الطرفنيالوصية عقد جائز: رابعا
فلو أوىص زيد لعمرو بامل ثـم قـال بعـد فـرتة رجعـت عـن 

 .وصيتي بطلت الوصية، وكذا لو باع املال
أوىص زيد لعمرو بسيارة وبعد شـهر قـام زيـد ببيعهـا : مثال

 .الوصية واليشء لعمرو لبكر، فتبطل
 . فرتد الوصيةوعدم قبولهوكذا للموىص له رد املال 

لام مات قال عمـرو أوىص زيد لعمرو بشقة يف عامرته ف: مثال
 .ال أريد منه شيئا ومل يأخذ الشقة فتبطل الوصية



 " تنبيه "
 

 .الوصية قد تكون لشخص معني كأن يويص زيد لعمرو
وقد تكون جلهة معينة كأن يويص بامله للفقـراء أو للعلـامء أو 

  أو لعامرة املساجدلبناء املستشفيات واملدارسللمجاهدين أو 
 .ذلكونحو 
 . أوصيت بثلث مايل يف سبيل اهللاقال زيد: مثال

ــصيغة  ــذه ال ــا ه ــبيل اهللا( فهن ــرشع ) يف س ــتعملت يف ال اس
 .وأطلقت عىل الغزاة املجاهدين فترصف الوصية هلم

 
 
 
 
 
 



 " فصل يف اإليصاء  "
 

 .اإليصاء هو إثبات ترصف ألحد بعد املوت
 .قال زيد أويص إىل عمرو بقضاء ديوين: مثال

و حق الترصف بعد موته بقـضاء فهنا زيد أثبت وأعطى لعمر
 .ديونه وتسديدها للناس

فاإليصاء أن يعهد الرجل قبل موته إىل من يثق به ليقوم بعمل 
موتـه، كـأن يقـيض ديونـه، أو يـرشف عـىل تنفيـذ  معني بعد

وصيته، أو يرعى أوالده الصغار، أو يرد الودائـع التـي عنـده 
 .للناس ونحو ذلك

أنه يف الوصية إعطـاء مـال والفرق بني الوصية واإليصاء هو 
لشخص أو جلهة كالفقراء، ويف اإليصاء إعطاء حق التـرصف 

 .لشخص
 :ويسمى هذا الشخص بالويص ويشرتط فيه رشوط هي

 . أن يكون بالغا-١



 . أن يكون عاقال-٢
 . أن يكون مسلام-٣
 . أن يكون حرا وليس عبدا-٤
 . أن يكون أمينا أي عدال ثقة وليس فاسقا-٥

صية لفاسق أو لغري مسلم أو لعبد أو ملجنـون أو فال تصح الو
 .صبيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .تربع بامل يؤخذ بعد املوت: الوصية
ًوأركاهنا أربعة موص، وموىص له وموىص به وصيغة ً ٍ. 
 .ويشرتط يف املويص العقل والبلوغ واالختيار واحلرية
 .ويشرتط يف املوىص له عدم املعصية وأهلية التملك

  . وأن يقبل النقليشرتط يف املوىص به أن يكون مباحاو
ويشرتط يف الصيغة لفظ يـدل عـىل الوصـية ولـو بغـري لفـظ 

 .الوصية
 :وللوصية أربعة أحكام هي

 . تصح الوصيةيف املعلوم واملجهول، واملوجود واملعدوم-١
 تعتــرب الوصــية مــن الثلــث، والزائــد موقــوف عــىل إذن -٢

 .الورثة
 .ة لوارث إال إذا أجازها بقية الورثة ال تنفذ الوصي-٣
 . الوصية عقد جائز من الطرفني-٤



 .واإليصاء هو إثبات ترصف لشخص بعد املوت
 :ويشرتط يف الويص مخسة أشياء

 . العقل-١
 . البلوغ-٢
 . اإلسالم-٣
 .احلرية -٤
 . العدالة-٥
 
 
 
 
  
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

              فصل(                                    
 .وجتوز الوصية باملعلوم واملجهول واملوجود واملعدوم
ِوهي من الثلث، فإن زادت وقف عىل إجازة الورثة ُ. 

 . الوصية لوارث إال أن جييزها باقي الورثة*وال جتوز
ٍ، لكـل متملـك*وتصح الوصية من كل بـالغ عاقـل ِّ َ ، ويف *ُ

عت فيه مخس  إىل من اجتم*وتصح الوصية.*سبيل اهللا تعاىل
 ).*اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية واألمانة: خصال

............................................................ 
 .أي ال تنفذ* 
 .هذه رشوط املويص ويضاف عليها االختيار واحلرية* 
ِأي يشرتط يف املوىص له أن يكون متملكا أي أهال للتملك فال يصح الوصـية  *
 .ت أو لدابة لعدم أهلية التملكملي
  . أي وتصح يف سبيل اهللا أي للمجاهدين يف سبيل اهللا فترصف الوصية هلم*

 .أي اإليصاء فالوصية تارة تطلق عىل التربع باملال وتارة عىل إثبات ترصف* 
 .أي العدالة بمعنى عدم ارتكاب الكبائر* 

  



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 

 الوصية
 

        أحكامها             أركاهنا                                                              
                                     ) حرية– اختيار - بلوغ-عقل(     موص                                       

          ) أهلية امللك -عدم املعصية( موىص له                                           
                                                           ) قابلية النقل-إباحة(  موىص به                                       

                   )لفظ يدل عىل الوصية(           صيغة                               
 

 . واملعدوم واملعلوم واملوجودتصح باملجهول                                     
   .   تعتربمن الثلث والزائد موقوف عىل إجازة الورثة                                           

  .ال تنفذ الوصية لوارث إال بإذن الورثة                                             
 .عقد جائز من الطرفني                                              

 
 
 



 " مسائل عملية "
 

 ؟دار للموسيقىبناء ل أوىص زيد بامله -١
ــده إىل عمــرو فهــل تــصح  -٢ أوىص زيــد بأمــة هــي أم ول

 الوصية؟
  ماله إىل عمرو فهل تصح الوصية؟أوىص زيد بنصف -٣
  أوىص زيد بسيارته إىل زوجته فهل يصح ؟-٤
 أوىص زيد إىل عمرو بأن يكون وصـيا عـىل أوالده فهـل -٥

 يصح؟
 
 

............................................................ 
    . ال يصح ألن املوىص له معصية-١
 .وت السيد فال تقبل النقل ال يصح ألن أم الولد تعتق بعد م-٢
 . نعم تصح ولكن ال ينفذ الزائد عىل الثلث إال بإذن الورثة-٣
 . نعم تصح ولكن ال تنفذ إالبإذن الورثة-٤
 . نعم هذا إيصاء صحيح-٥



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 "  خامتة كتاب الفرائض والوصايا"
 

  اجلامع بني الفـرائض والوصـايا هـو أن كـال مـنهام مـن -١
 .لرتكة، ويبدأ بالوصية ثم بالرتكةحقوق ا

 بحسب استقراء مسائل الفرائض والوصـايا املـذكورة يف -٢
 .متن الغاية والتقريب فلم أعثر عىل أي مسألة ضعيفة

 .واحلمد هللا رب العاملني
 
 



  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 " كتاب النكاح "
 

ْ تناكحت األشجار أي انضم بعـضها إىل ، يقالالضم: لغة النكاح
بعض واجتمعت أغصاهنا وحيصل ذلك إذا تقاربت األشجار فيام 

 .واشتبكتومتايلت بينها 
 ٍ أو تـزويجٍ إنكـاحِ بلفظٍ وطءَ إباحةُ يتضمنٌعقد: والنكاح رشعا

 .ِِهترمجتأو 
زيد أراد أن يتزوج بنت عمرو فذهب يطلبها من أبيها فقال : مثال

َأنكحتـك ابنتـي فالنـة له أبوها أمام الـشهود  ُ ْْ  ُقبلـتفقـال زيـد َ
 .نكاحها

 العقد وهذه الصيغة حصل إباحة االسـتمتاع بـني زيـد افهنا هبذ 
 .َّوبنت عمرو وحل الوطء فهذا هو النكاح والزواج

 
 
 



 :عريفرشح ألفاظ الت
 أي إجياب وقبول ويف املثال الـسابق اإلجيـاب هـو "  عقد"قولنا 

َ أنكحتك ابنتي فالنـة "قول ويل املرأة  ُ ْْ  والقبـول هـو قـول زيـد "َ
 .     "قبلت نكاحها"
 . أي يستلزم ويقتيض"  يتضمن"
 أي حل التمتع واجلامع ولـوال هـذا العقـد لكـان "إباحة وطء  "

 .الوطء بينهام من الزنى
 أي جيب أن يكون اللفظ املستخدم هلذا " لفظ إنكاح أو تزويجب "

الـذان مها فقط أنكحتك أو زوجتك ال غري فهذان اللفظان العقد 
ينعقد هبام النكاح ال غريمها كأن يقول أحللت لك ابنتي أو أبحت 

 .فال ينعقد هبا الزواجأو ملكتك إياها هبتها لك و أو يلك ابنت
 إباحة الوطء لألمـة فلـو " أو تزويج  بلفظ إنكاح"وخرج بقولنا 

ذهب زيد إىل السوق واشرتى امرأة من التاجر فيباح لـه وطؤهـا 
ولكن هذا ليس نكاحا وزواجـا، ألنـه مل حيـصل بلفـظ اإلنكـاح 

 .والتزويج بل حصل بسبب ملك عني املرأة بسبب الرق



  أي أو ترمجة أحد اللفظني ومها اإلنكاح والتـزويج " أو ترمجته "
 أنه يمكن استعامل لفظ غري عريب يعادل يف ترمجتـه باللغـة بمعنى

ــوع اللغــة املــستعملة  ــة أحــد هــذين اللفظــني وال هيــم ن العربي
 .كاإلنكليزية والفرنسية والفارسية وغريها

 : هيمخسةوأركان النكاح 
 . الزوج، وهو هنا زيد-١
 . الزوجة، وهي هنا بنت عمرو -٢
 .مرو الويل، أي ويل املرأة وهو هنا ع-٣
 . الصيغة، وهي اإلجياب والقبول-٤
 . الشاهدان، ومها احلضور الذين يشهدون عىل هذا العقد-٥
  
 
 
 
 



 " فصل يف الويل "
 

قبل أن نبدأ بذكر رشوط األركان نريد أن نقـف قلـيال يف تفـسري 
 :الويل فنقول
 .ِّزوجُهو من ي: الويل هنا

بـا كانـت أو بكـرا ّفال بد يف تزويج املرأة بالغة كانت أو صغرية ثي
ِّفال يصح المـرأة أن تـزوج نفـسها أو ّمن ويل ذكر يعقد زواجها،  ُ

 .ِّتزوج غريها
 .وأولياء املرأة هم العصبات وترتيبهم ترتيب العصبات

فال حـق للثـاين بـالتزويج مـع وجـود األول، وال حـق للثالـث 
 :بالتزويج مع وجود الثاين وهكذا وإليك ترتيبهم

ألب ثم األخ الشقيق ثـم األخ ألب ثـم ابـن األب ثم اجلد أبو ا(
 ثم العم الشقيق ثم العم ألب ثـم األخ الشقيق ثم ابن األخ ألب

 .)ابن العم الشقيق ثم ابن العم ألب
 .هؤالء هم عصبات النسب



فإذا عدمت العصبات من النسب وفرضـنا أن املـرأة كانـت أمـة 
قهـا وأعتقت وليس هلا أحد من النسب فيزوجها سيدها الذي اعت

األخ االبـن ثـم ابـن االبـن ثـم األب ثـم ثم عصباته فيقدم هنـا 
الشقيق ثم األخ ألب ثم ابن األخ الشقيق ثم ابـن األخ ألب ثـم 
اجلد أبو األب ثم العم الشقيق ثم العم ألب ثم ابن العم الـشقيق 

 .ثم ابن العم ألب
ِفإذا عدمت العصبات سواء من النسب أو العتق فحينئذ يأيت دور 

ّان ومــن ينــوب عنــه أي هــو يــزوج أو مــن ينــوب عنــه الــسلط
 .كالقايض

ليعقـد  شخصا عدال خيتار الزوجانفإذا كان احلاكم كافرا فحينئذ 
 .هلام
امرأة مسلمة يف أمريكا وليس هلا أي ويل فيزوجها عدل من : مثال

 .املسلمني والنكاح صحيح
 مع األب إىل مراعاة الرتتيب يف األولياء فال يزوج اجلده ثانيا ّنبوأ

 .وال يزوج العم مع وجود األخ وإال فسد النكاح



 " رشوط أركان النكاح "
 

 : ثالثة رشوطيشرتط يف الزوج: أوال
َ االختيار، فال يصح نكاح املكره، كـأن خيتطـف أحـد رجـال -١

 فـال يـصح النكـاحهذه أو أقتلـك،  ويقول له إما أن تتزوج ابنتي
 .لعدم االختيار

عقـد كرنا يف كتاب احلـج أنـه ال يـصح  عدم اإلحرام، وقد ذ-٢
 .حرم بحج أو عمرةللمنكاح ال
 عدم املحرمية بينه وبني املرأة، فال يصح أن يتزوج الرجل من -٣

 .ه أو أخت زوجتهحترم عليه كأخت
 : ثالثة رشوطيشرتط يف الزوجة: ثانيا
يصح عقد النكاح واملـرأة حمرمـة بحـج أو   عدم اإلحرام، فال-١

 .عمرة
، فال يصح أن يقول ويل املرأة لزيـد زوجتـك إحـدى  التعيني-٢

 .بنايت فيقول قبلت نكاحها، لعدم التعيني



 اخللو من النكاح، فال يصح أن تتـزوج املـرأة وهـي ال تـزال -٣
 .متزوجة

 .بخالف الرجل ألنه جيوز له أن جيمع بني أكثر من امرأة
  :رشوطثامنية يشرتط يف الويل : ثالثا
 . يكون الويل جمنونا فاليصح أن العقل،-١
 . البلوغ، فال يصح أن يكون الويل صبيا-٢
  .ّ الذكورة، فال والية للمرأة ولو كانت أما أو جدة-٣

األب ميت وليس للبنت أحد فجاء اخلاطب يطلب الزواج : مثال
فال  فقالت األم زوجتك ابنتي فالنة فقال الرجل قبلت الزواج هبا

نام يزوجها القـايض إذا مل يوجـد يصح ألن املرأة ال تكون وليا، وإ
 .  للمرأة آخرأي ويل

 . احلرية، فال يصح أن يكون الويل عبدا-٤
ّعىل التزويج كأن يتسلط عليه   االختيار، فال يصح إكراه الويل-٥

   .بعض الظلمة وجيربه عىل تزويج ابنته



ِ عدم اإلحرام، فال يصح أن يكون الويل حمرما بحج أو عمـرة -٦
 .جان حاللني أي ليسا بمحرمنيولو كان الزو

 . اإلسالم، فال يصح أن يكون الويل كافرا-٧
 عدم الفسق، وهو ارتكاب الكبائر فال يصح أن يكـون الـويل -٨

  .فاسقا
 :وهنا مسائل

ُ يشرتط أن يكون الـويل مـسلام، فـال يـصح أن يـهنإ قلنا -١ َزوجِ ِّ 
ة من أهل ، ولكن يستثنى ما لو تزوج رجل من ذميَمةِ املسلُالكافر

 كافرة ووليهـا يكـون كـافرا املرأةالكتاب أي اليهود والنصارى ف
 .مثلها ومع هذا يصح التزويج

خطب ابنتهم فزوجها عائلة نرصانية و  إىل املسلمذهب زيد: مثال
 .له أبوها فيصح رغم أن الويل ليس مسلام

 قلنـا إنــه يــشرتط أن يكــون الــويل غــري فاســق وإال مل يــصح -٢
 .الزواج



النتشار الفسق بني املسلمني من تـرك مشكلة عويصة اليوم وهذه 
ــائر  ــا مــن كب ــا وغريه ــصوم ورشب اخلمــور والزن ــصالة وال ال
الذنوب، فإذا ذهب مسلم ليخطب امرأة ووليهـا فاسـق مل يـصح 

 .النكاح
قلـع ّغري أنه إذا تاب الويل زوج حاال، فلعل يف هذا خمرجـا بـأن ي

لذنوب ويندم عىل فعلهـا عزم عىل ترك اعن الذنب حال العقد وي
ّويزوج حاال حتى إذا وقع يف الكبائر مرة أخرى مل يرض ألنه وقت 
العقد أي وقت قوله أنكحتك فالنة كـان تائبـا ال فاسـقا فتـصح 

 .واليته ويصح تزوجيه
ِّوهلذا جتد الفقيه يتوب الويل قبل العقد أي يطلب منه التوبة وحيثه 

 .عليها كي يصح النكاح
 .ج أمته فلو كان فاسقا صح تزوجيهّيد إذا زو يستثنى الس-٣

 أمة عمرو وكان عمرو شارب مخر فزوجهـا لـه  زيدخطب: مثال
 . حتى حيتاج إىل العدالة ألنه يزوجها بامللك ال بالواليةفيصح

 



  :رشوطستة ويشرتط يف الشاهدين 
 . العقل، فاليصح أن يكون الشاهدان جمنونني-١
 .اهدان صبيني البلوغ، فاليصح أن يكون الش-٢
 الذكورة فال يصح شـهادة النـساء وال ينعقـد بـشهادة رجـل -٣

 . فأكثرنساء فال بد أن يكونا رجلنيأو أربع  وامرأتني،
 . احلرية فال تصح شهادة العبيد-٤
 اإلسالم فاليصح شهادة غري املسلمني سواء من أهل الكتاب -٥

 .أو غريهم
ح أن يكون الـشهود حتى لو تزوج مسلم نرصانية أو هيودية مل يص

 . غري مسلمني
راسـخة يف الـنفس حتمـل صـاحبها عـىل  وهي صفةالعدالة  -٦

 .االستقامة
فارتكاب الكبائر يسقط العدالة ألنـه خـالف االسـتقامة، وكـذا 

وإن مل يكـن  انتقاص من الناس لفعل ما يشني صاحبة وجيعله حم
 .خيرج يميش بني الناس حافيا كأنحراما 



 توضيح الفرق بـني العدالـة التـي تـشرتط يف ولنقف قليال هنا يف
 :الشهود، وبني عدم الفسق الذي يشرتط يف الويل فنقول

كل عدل هو ليس بفاسق ولكن ليس كل غري فاسق هو عدل ألن 
الصبي إذا بلغ يف احلال وهو غري مرتكب للكبائر فهو غري فاسـق 
امة ِّوله أن يزوج، ولكنه ليس بعدل بعد، ألن العدالة هي االسـتق

   الطاعات بحيث يصري عنده ملكة وصفة راسـخة يف الـنفسعىل
 ِوكذلك من تاب من الكبائر حاال فإنه غري فاسق ولكنـه مل يرتـق

يمـر الزمـان ويـستقيم عـىل الطاعـة   إىل أن يصري عدال حتىُبعد
وحتصل عنده تلك الصفة التي هي التقوى وكذا من أسـلم حـاال 

 .ومل حتصل له تلك امللكة بعد
ا علم هذا فاألمر أشد تعقيدا بالنسبة للـشهود فـإذا كـان يعـز فإذ

أكثر ، سيام يف هذا الزمان الذي ال خيلو العدالة عدم الفسوق فتعز 
مل عىل العقـد  وعليه فإذا شهد غري عدل ،أحدهم من غيبة ونميمة

  .يصح النكاح واهللا املستعان



ري فينبغي أن يتحرى ويبحث الزوج عىل أهل املساجد وأهـل اخلـ
ومن كرب سنه ومخدت عنده الشهوات ويشهد الناس له بالصالح 

 .فهذا يصلح للشهادة
وأريد أن أنبه إىل أنه ليس العدل هو املعصوم فهذا اليصدق عـىل 
غري األنبياء بل املراد من استقام ولو بعد عصيان، والـذي تتكـرر 

 .منه التوبة وال يرص عىل الذنوب
 .ي يوجب النكاحلذ الويل اد الشاهدين هوح أن ال يكون أ-٧

قال زيد لعمرو زوجتـك ابنتـي هنـدا فقـال عمـرو قبلـت : مثال
الزواج هبا، وكان معهم شاهد واحد، فال يصح وال يقال إن الويل 

 .شاهد، ألن الشاهد جيب أن يكون غري الويل
 :لصيغة رشوطويشرتط يف ا

 .أن تكون بلفظ التزويج ، أو اإلنكاح -١
 .لفظ متعني ال يقوم مقامه ما أدى معناهوقد ذكرنا أن هذا ال

   . الترصيح بلفظ الزواج ، أو النكاح يف اإلجياب ويف القبول-٢



قال زيد زوجتك ابنتي فالنة فقال عمرو قبلت، فال يـصح : مثال
القبـول النكاح، ألنه مل يرصح عمرو بلفظ النكـاح أو الـزواج يف 

 .فعليه أن يقول قبلت نكاحها أو قبلت الزواج هبا
 .ـ اتصال اإلجياب بالقبول٣
 أن يتصل اإلجياب من الويل بالقبول من الزوج ، فلو قـال ويل أي

 ، فـسكت الـزوج مـدة طويلـة ثـم  فالنةّزوجتك ابنتي: الزوجة 
 لوجود الفاصل الطويل بـني ، مل يصح العقد، قبلت زواجها:قال

 .اإلجياب والقبول
 . التنجيز أي عدم التعليق-٤

ن نجحت ابنتي فالنة يف االمتحـان فقـد زوجتـك فلو قال الويل إ
 .إياها فقال الزوج قبلت زواجها، مل يصح لوجود التعليق

 
 
 
 



 " فصل يف حكم النكاح "
 

يأيت هنا سـؤال  النكاح بمعرفة أركانه ورشوطهبعد أن تعرفنا عىل 
ّوهو هل جيب عىل اإلنسان أن يتـزوج؟ وبعبـارة أخـرى مـا هـو 

 .حكم الزواج؟
 : أمرانرّ إن توفلنكاح مستحبا: واجلواب

 إذا كــان الــشخص حمتاجــا إليــه أي تتــوق نفــسه إىل اجلــامع -١
 .وترغب فيه

 . أن جيد نفقة الزواج من مهر ومسكن ونفقة عىل الزوجة-٢
وال جيـد تكـاليف الـزواج فإذا مل تتق نفسه للوطء ويـشتاق إليـه 

 .يكره له الزواج وخريا له أن يتفرغ للعبادة وطلب العلمف
وإذا كان تتـوق نفـسه للـوطء ولكنـه ال جيـد نفقـة الـزواج فـال 
ّيستحب له النكاح بل األوىل أن يتجـه إىل الـصوم فإنـه بـالتمرن 

 .سكن النفستضعف الشهوة وتعليه 
 

  



 " فصل يف اجلمع بني النساء "
 

 .املرأة ال جيوز هلا أن تكون زوجة الثنني يف نفس الوقت
 . أربع حرائر وما شاء من اإلماء فله أن جيمع بني احلرأما الرجل

 .أي أن املرأة إما أن تكون حرة أو أمة
فإن كانت حرة فللرجل أن جيمع بني أربع حرائر فقط، فإذا طلـق 

 .واحدة جاز أن يأيت بأخرى
 أمـة أو ١٠٠وأما بالنسبة لرشاء اإلماء فال مشكلة يف أن يكون له 
 . مملوكاتأكثر يعارشهن مع أربع حرائر ألهنن لسن زوجات بل

وأما الرجل العبد فله أن جيمع بني زوجتـني فقـط سـواء أكانـت 
 .حرتني أو أمتني أو واحدة حرة والثانية أمة

 حـرة وأمـة عنـدهعبد تزوج امرأة حرة ثم تزوج أمة فصار : مثال
 .فهنا انتهى حقه وال جيوز له الزيادة

 
 

  



بأربعـة ّهنا مسألة وهي أن احلر ال جيوز لـه أن يتـزوج األمـة إال و
 :رشوط هي

 .  أن ال يكون عنده زوجة حرة -١
 . أن يعجز عن مهر احلرة-٢
 . أن خيشى عىل نفسه الزنا-٣
 . أن تكون األمة التي يريد زواجها مسلمة-٤

 . مل حيل للمسلم أن يتزوج أمة فإذا فقد رشط من الرشوط
فإذا كانت عنده زوجة حرة، أو كان يملـك مهـر احلـرة، أو كـان 

 .ّغلبه شهوته وخيشى الزنا فال جيوز تزوج األمةقويا ال ت
ّوال جيوز أن يتزوج أمة كافرة، بخالف احلرة، أي إذا كانت املـرأة 

وإذا كانت أمة مل جيز رة من أهل الكتاب جاز الزواج هبا، حرة كاف
 .الزواج هبا

 :فتلخص من ذلك كله ماييل
من  للرجل احلر مجع أربع زوجات فقط، وله أن يملك ماشاء -١

بـل   إلهنـن لـسن زوجـات مع الزوجات األربـعاإلماء ويطئهن



ربع إماء ومجع بينهن فال حتل له اخلامـسة مملوكات لكن لو تزوج أ
 .ألهنن رصن زوجاته

 . للعبد اجلمع بني زوجتني فقط-٢
 . جيوز الزواج بالكتابية احلرة والجيوز الزواج بالكتابية األمة-٣
 .إال بأربعة رشوط تقدمت ال جيوز للحر الزواج باألمة -٤

فإن قيل فام السبب الذي منع مـن أجلـه احلـر أن يتـزوج أمـة إال 
 بتلك الرشوط ؟

واجلواب هو أنه حينام يذهب احلـر إىل سـيد وخيطـب أمتـه فإنـه 
ــم       ــسيد أمه ــدا ل ــوا عبي ــا، أي يكون ــا رقيق ّســيجعل أوالده منه

لـرشع ال فيكون األب حرا وأوالده عبيدا يباعون يف األسواق، وا
 .يرىض بذلك إال يف حالة الرضورة

 
 
 
 



 " النظر إىل النساء قسام فصل يف أ"
 

يستحب للرجل إذا أراد أن ينكح امرأة أن ينظـر إليهـا أوال قبـل 
 وال حيصل بعد ذلك كراهة ونـدم العقد كي يرى إن كانت تعجبه

 .كام جيوز هلا أن تنظر إليه وترى إن كان يعجبها أو ال
 : الفائدة مجيع أقسام النظر فنقولولنبني من باب

 :عىل ثامنية أنواعنظر الرجل إىل املرأة 
 .نظره إىل زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إىل مجيع بدهنا -١
حمارمه كأمه وأخته وبنته فيجوز أن ينظر إىل بدهنا مـا نظره إىل  -٢

، أما بني الـرسة والركبـة فيحـرم النظـر عدا ما بني الرسة والركبة
 .إليه
جلست امراة بني أبيها وأخيها فأخرجت ثـدهيا وأرضـعت : مثال

ابنها فيجوز ألن الثدي بالنسبة للمحارم ليس بعورة فيجوز النظر 
 .إليه ما دام ليس هنالك خوف من الفتنة



بـل مـستحب فهـذا جـائز  نكـاحبقـصد ال نظره إىل األجنبية -٣
 . فقط دون بقية البدن فإنه حرامكفنيولكن للوجه ولل

عزم شخص يف قلبه عىل خطبة امـرأة فيجـوز لـه أن ينظـر : لمثا
 إليها وال ينظر لغـري الوجـه والكفـني وال إليها ولو مل تعلم بنظره

 .بأس بأن يكرر النظر كي يستبني هيئتها
 .بقصد العالج فيجوز إىل موضع احلاجة نظره إىل األجنبية -٤

ي حيتاجـه أي جيوز للرجل أن يعالج املرأة فينظر إىل املوضـع الـذ
      .ولو كان ملا بني الرسة والركبة للرضورة

 : برشطنيةولكن مداووة الرجل للمرأة ونظره إليها مرشوط
 أن ال توجــد امــرأة تعــالج هــذه املــرأة، واليــوم يف كــل -أ

 .االختصاصات توجد فيهن نساء غالبا
 أن يكون مع املرأة أثناء العالج إما حمـرم كـأب أو ابـن وإمـا -ب
 .زوج
 . أو املعاملةنظره إىل األجنبية بقصد الشهادة -٥



جاءت هند فاقرتضت من زيد ماال بحضور عمرو ثم إهنـا : مثال
 أن هنالـك امـرأة أنكرت القـرض فـشهد عمـرو أمـام القـايض

اقرتضت من زيد فيطلب القايض منها أن تكـشف نقاهبـا أي مـا 
 فهـو يسرت وجها ليعرفها عمرو ويرى هل هي املقرتضة أو غريها

ليصري شاهدا ونظر إليها ثانيا ليؤدي الشهادة أمـام أوال نظر إليها 
  .وهذا جائز القايض

ومثال املعاملة أن يبيع هلا أو يـشرتي أو يـؤجر فينظـر إىل الوجـه 
 .فقط
 نظر الرجل إىل األمة عند رشائها فيجوز ملا حيتـاج النظـر إليـه -٦

كوجهها وشعرها ويدهيا ورجليها وذلك ملعرفة هل هـي سـليمة 
ِأو فيها عيب ألهناسلعة تباع وتشرتى وال جيوز النظر ملا بني الرسة 

 .، نعم بعد أن يتملكها جيوز ألهنا تباح له حينئذوالركبة
التعليم كأن يعلم الـشيخ أو املـدرس يف  نظره إىل املرأة بقصد -٧

 .للوجه بال شهوةالنظر املدرسة النساء فيجوز 



ري حاجة فال جيوز ولو إىل الوجه ولـو بـدون غ نظره إىل املرأة ل-٨
 .شهوة

وعلم من هذا أن الواجب غض البرص للمـسلم وهـو يمـيش يف 
 ألنـه ال حاجـة لـه كـي الشارع أو عند ركوبه الباص ونحو ذلك

لنظر يف النساء ولو قال إن قلبي سـليم ولـو كـان عجـوزا يقلب ا
 .هرما

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 "خطبة املعتدة  فصل يف "
 

 .طلب الزواج: ِاخلطبة هي
فـرتة ال  فإهنا تبقى بعـده طلقها زوجها أو ماتواملعتدة هي التي 
 .تتزوج فيها وجوبا

ّفإذا علم هذا فاملعتدة ال جيوز للرجل أن يـرصح بخطبتهـا وقـت  ُ
ِّ، وجيوز أن يعرضالعدة ُ. 

 .فالترصيح هو الطلب الواضح كأن يقول هلا أريد أن أتزوجك
والتعريض هو أن يذكر كالما غري رصيح يمكن أن يفهـم منـه أن 

 ألف من يتمناك، أنت مجيلة، أويرغب بالزواج منها مثل أن يقول 
 .أو من جيد مثلك ونحو ذلك

 أيـام ١٠هر و أشـ٤هند مات زوجها فعليها أن تلـزم عـدة : مثال
فجاء عمرو مرسعا بعـد شـهر مـن وفـاة زوجهـا قـال إين أريـد 

يـستعمل  العدة فهذا حـرام، ولكـن لـه أن الزواج بك بعد انتهاء
 .التعريض كأن يقول إن شاء اهللا ستجدين العوض ونحو ذلك



وال خيفى أن املرأة يف أثناء العـدة حيـرم الـزواج هبـا حتـى تنتهـي 
 .طبة فيجوز التعريض ال الترصيحِوإنام كالمنا عىل اخل عدهتا

أو هلا عدة وانتهت  أما املرأة التي ليس عندها عدة بأن تكون بكرا
 .ِفيجوز الترصيح والتعريض يف خطبتها

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 " فصل يف حكم إجبار املرأة عىل الزواج "
 

 :النساء عىل نوعني
 .زالت بكارهتا بالوطءوهي التي : ّأن تكون ثيبا: أوال

 كانت صغرية أي غري بالغة فال جيوز تزوجيها إال بعـد أن فهذه إن
 .تبلغ

 سـنني وفرضـنا أهنـا مل ٩ وهـي ذات  البكرّفلو أن زيدا زوج ابنته
 أو تبلغ فلم حيصل منها إنزال للمني ومل حتض، ثم مـات زوجهـا

  ، ولو وافقت عىل ذلـك وفرحـت بـل ها فهذه يمتنع تزوجيطلقها
لغ ثم بعد ذلك إذا جاءهـا خاطـب بد وجوبا أن ننتظر حتى تبال 

نستأذهنا وننظر فإن وافقت نزوجها وإن رفـضت مل جيـز تزوجيهـا 
 .وإجبارها عىل الزواج

ذلك فـإن مل توافـق مل ج إن وافقت عىل َّوإن كانت بالغة فهذه تزو
حيل إجبارها وال بد أن توافق نطقا بأن تقول نعم أوافق وال يكفي 

 .السكوت



 . مل تزل بكارهتا بالوطءالبكر وهي التي: ثانيا
بـل  رأهيـا ولكـن ال جيـب ذلـك فهذه يستحب استأذاهنا ومعرفة

 .جيوز إجبارها عىل النكاح رغم أنفها
 فإن قيل ومل ذلك؟

ها أدرى بمصلحتها ودافـع الـشفقة فيـه يمنعـه مـن األن أب: قلنا
 عامـا أي ٥٠احلكم ينطبق عىل البكر التـي عمرهـا  إيذائها وهذا

 .ة أم كبرية سواء أكانت صغري
ولكن الذي جيربها هو أبوها وجدها أبـو األب فقـط دون سـائر 
األولياء ألهنام يملكان من الشفقة واملحبـة مـا ال يملـك غريمهـا 
فحينئذ الجيوز إجبارها من قبل األخ الكبري أو العـم وكـذا بـاقي 

 .األولياء
 :ولكن أبوها أو جدها الجيوز أن جيربها إال برشوط

 . بينه وبينها عداوة ظاهرة أن ال يكون-١
 أن يكون الذي يتقدم هلا كفؤا هبا ال أن تكون هـي ذات مـال -٢

 .ومجال وحسب ويزوجها لشخص معدم ال يليق هبا



فتلخص أن البكر جيوز أن جيربها أبوها أو جدها فقط إن مل يكـن 
 زبينهام وبينها عداوة وكان الزوج كفؤا فإن مل تتوفر الرشوط مل جيـ

 .إجبارها
الثيب إن كانـت صـغرية مل جيـز تزوجيهـا ال برضـاها وال بغـري و

 .رضاها، وإن كانت كبرية فال بد من رضاها الرصيح
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .الضم: النكاح لغة
 أو يتــضمن إباحــة وطء بلفــظ إنكــاح أو تــزويج عقــد: ورشعــا
 .ترمجته

 .وهو مستحب ملن تتوق نفسه للوطء ووجد النفقة
 .زوج وزوجة وويل وشاهدان وصيغة: مخسةوأركانه 

 :فيشرتط يف الزوج ثالثة رشوط
 ).عدم املحرمية-عدم اإلحرام-االختيار( 

 :ويشرتط يف الزوجة ثالثة رشوط
 ).اخللو من النكاح-التعيني -عدم اإلحرام(

 :ويشرتط يف الويل ثامنية رشوط
 -عـدم اإلحـرام- احلريـة-الذكورة- االختيار- البلوغ-العقل(
 ). عدم الفسق-سالماإل



ويستثنى نكاح الذمية فال يشرتط إسالم الويل، وكـذا ال يـشرتط  
 .ّعدم الفسق للسيد إذا زوج أمته

 :ويشرتط يف الشاهدين ستة رشوط
 ).العدالة-اإلسالم- احلرية-الذكورة-البلوغ-العقل( 

 :ويشرتط يف الصيغة أربعة رشوط
الترصيح بأحد هذين  أن يتم -أن يقع بلفظ اإلنكاح أو التزويج( 

ــول ــاب والقب ــالقبول-اللفظــني يف اإلجي ــاب ب ــصال اإلجي - ات
 ).التنجيز

وأقرب الوالة للتزويج بحيث ال يزوج املتأخر مع وجود املتقـدم 
هو األب ثم اجلد ثـم األخ الـشقيق ثـم األخ ألب ثـم ابـن األخ 
الشقيق ثم ابن األخ ألب ثم العم الشقيق ثم العـم ألب ثـم ابـن 

ِقيق ثم ابن العم ألب ثم املعتق ثـم عـصبته ثـم احلـاكم العم الش
 .ومن ينوب عنه

 .وال جيوز للحر أن جيمع بني أكثر من أربع زوجات
 .و ال جيوز للعبد أن جيمع بني أكثر من زوجتني



 :وال جيوز للحر أن يتزوج األمة إال بأربعة رشوط
 . أن ال يكون عنده زوجة حرة-١
 . أن يعجز عن مهر احلرة-٢
 . أن خيشى عىل نفسه الزنا-٣
 . أن تكون األمة مسلمة-٤

 : أقسامونظر الرجل إىل املرأة عىل ثالثة
 .ة فيجوز لكل البدن ولو للفرجتة أو أمت نظره إىل زوج-١
 . نظره إىل حمارمه فيجوز ملا عدا ما بني الرسة والركبة-٢
 : نظره إىل األجنبية من بقية النساء وهذا ستة أنواع-٣
 . حلاجة النكاح فيجوز للوجه والكفني فقط نظره- أ
 نظره حلاجة املداواة فيجوز للموضع الذي حيتاج إليه ولكـن -ب

 وكـان معهـن ِاملرأة املعاجـةال يدواي الرجل املرأة إال إذا فقدت 
 .حمرم أو زوج

 . فيجوز ملا حيتاج إليه نظره حلاجة الشهادة-ج
 . نظره حلاجة املعاملة فيجوز للوجه فقط-د



 . نظره حلاجة التعليم فيجوز - هـ
 .ولكن ال يعلمها بانفراد أي تكون خلوة فهذا غري جائز

 . رشاء األمة فيجوز ملا عدا ما بني الرسة والركبة نظره حلاجة-و
هوة ولـو  ولو بغـري شـظفرها نظره لغري حاجة فال جيوز ولو ل-ح

وإن كانـت بريئـة فهـي قال الناظر إن قلبي سليم، فتلـك النظـرة 
 .ام وهو آثم فليتنبهحر

أما صوت املرأة فهـو لـيس بعـورة وال حيـرم سـامعه إال إذا كـان 
 .يثريالشهوة يف نفسه فيحرم

وال جيوز الترصيح بطلب الزواج من املرأة املعتـدة ولكـن جيـوز  
 .التعريض

ولألب ثم للجد تـزويج البكـر بغـري رضـاها صـغرية كانـت أم 
 . الكبريكبرية، وليس ذلك لبقية األولياء كاألخ

بعـد  وأما الثيب فإن كانت صغرية مل جيز تزوجيها حتى تبلغ وختتار
 .ذلك، وإن كانت كبرية مل جيز تزوجيها بغري رضاها

 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 النكاح      
 

 حكمه                                                                     أركاهنا                  
مستحب مع التوقان ووجد النفقة (                                                                               

 )     عدم املحرمية-عدم اإلحرام-االختيار( الزوج                             
 ) اخللو من النكاح- التعيني-حرامعدم اإل( الزوجة                                   

عدم                                - احلرية-الذكورة- االختيار- البلوغ-العقل(الشاهدان                           
 ). عدم الفسق- اإلسالم-اإلحرام

 -دم اإلحرامع- احلرية-الذكورة- االختيار- البلوغ-العقل(                                 الويل 
 ). عدم الفسق-اإلسالم

 أن يتم الترصيح بأحد             -أن يقع بلفظ اإلنكاح أو التزويج(                                 الصيغة 
 ). اتصال اإلجياب بالقبول التنجيز-هذين اللفظني يف اإلجياب والقبول

 
      

 



 " خمطط فرعي "
 
 النظر

 

      ملحرم             لغري حمرم                                       
 )   جيوز لغري ما بني الرسة والركبة                                                           ( 

 

      لزوجة وأمة     لغري زوجة وأمة                      
 ) جيوز لكل البدن                   (                                           

      

 حلاجة             لغري حاجة                    
 )ال جيوز (          )     جيوز            ( 

                
 
 
 

 
 

  



 " أضواء عىل النص "
 

  *ما يتعلق به من األحكام والقضاياوكتاب النكاح (         
ِ، وجيوز للحر أن جيمع بني أربـع *تاج إليهالنكاح مستحب ملن حي ِّ

 .*ِ، وللعبد بني اثنتني*حرائر
ًوال ينكح احلر أمة  :* إال برشطنيُّ

ِ صداقُعدم َ العنتُ احلرة، وخوف*َ َ*. 
................................................................ 
 املسائل املذكورة يف كتاب النكاح والقضايا كلمتان بمعنى واحد واملراد هبام األحكام *

كالطالق واخللع والظهار ونحو ذلك، فاملعنى هذا كتاب النكاح ومـا يتعلـق بـه مـن 
 .األحكام التي سيأيت ذكرها كالطالق

 .أي تتوق نفسه للوطء وهذا رشط االستحباب األول ورشطه الثاين وجود النفقة* 
نه جيوز اجلمع بامللك ملـاء شـاء مـن أي أربع زوجات، وإنام قيد املصنف باحلرائر أل* 

 .اإلماء من غري حرص ولو مع احلرائر األربع
 . أمةالثانيةسواء تزوج أمتني أو حرتني أو واحدة حرة و* 
 .أن ال توجد عنده زوجة حرة، وأن تكون األمة مسلمة:  رشطنيأضفنا عليها* 
 .أي مهر* 
                .  أي الزنا* 



 :*ة عىل سبعة أرضبونظرالرجل إىل املرأ
 .نظره إىل أجنبية لغري حاجة، فغري جائز: ُأحدها
فيجوز أن ينظر إىل ما عدا الفرج ىل زوجته أو أمته، نظره إ: والثاين
 .*منهام

فيام عدا  فيجوز *ّ نظره إىل ذوات حمارمه أو أمته املزوجة:والثالث
 .ما بني الرسة والركبة

 .ىل الوجه والكفنيالنظر ألجل النكاح، فيجوز إ: والرابع
 .*النظر للمداواة فيجوز إىل املواضع التي حيتاج إليها: واخلامس

................................................................ 
 .أي أنواع* 
 .املراد باألجنبية هنا ما عدا املحارم وزوجته وأمته* 
 ضعيف واملعتمد اجلـواز ألنـه أي فيحرم النظر إىل فرجهام، وهذا رأي املصنف وهو* 

 .حمل متعة
ّأي إذا زوج السيد أمة فتصري هذه األمة له كاملحارم من أخت وأم فله أن ينظر إىل ما * 

 .عدا ما بني الرسة والركبة
 . إليهولو كان الفرج لكن ال يزيد إال عىل املوضع الذي حيتاج* 

 



إىل ، فيجـوز النظـر * أو للمعاملـة*النظـر للـشهادة: والسادس
 .الوجه خاصة

، فيجوز إىل املواضع التـي *النظر إىل األمة عند ابتياعها: والسابع
 .*ُحيتاج إىل تقليبها

 
 
 
 
 
 

................................................................ 
 .كالشهادة بأن فالنة اقرتضت من فالن فينظر إليها* 
 .كالبيع والرشاء واإلجارة والرهن* 
 .أي عند رشائها* 

أي تقليب نظره يف األمة أي نقل عينه من موضع إىل موضع مـن جـسمها ليعـرف *  
  .  ولكن ال ينظر إىل ما بني الرسة والركبةجودهتا ألنه تباع وتشرتي كالسلع



 فصل
 

ٍواليصح عقد النكاح إال بويل وشاهدي عدل ْ ٍ. 
وغ  اإلسـالم، والبلـ: تقر الـويل والـشاهدان إىل سـتة رشائـطفوي

 .*والعقل، واحلرية، والذكورة، والعدالة
ّ ويل، وال نكاح األمـة إىل *ُإال أنه ال يفتقر نكاح الذمية إىل إسالم

 .*ّعدالة السيد
 
 

................................................................ 
 .أي شاهدين عدلني* 
سوق ال العدالة وثمة فرق بينهام  العدالة رشط للشاهدين، وأما رشط الويل فعدم الف*

فالصبي الذي بلغ حاال ومل يرتكب الكبائر هو غري فاسق فيكون وليا ولكنه ليس عدال 
  .فال يكون شاهدا

ألن أباها سيكون كافرا والكافر ليس بعدل فلو اشرتطنا العدالة لـزم حرمـة نكـاح * 
 .نساء أهل الكتاب وليس كذلك

 . يةألنه يزوجها بامللك ال بالوال* 



 األب ثم اجلد أبو األب ثم األخ لألب واألم، ثـم *وأوىل الوالة
األخ لألب، ثم ابن األخ لألب واألم، ثـم ابـن األخ لـألب، ثـم 

، فـاملوىل *، فإذا عدمت العصبات*العم ثم ابنه عىل هذا الرتتيب
ُاملعتق، ثم عصباته ُ  .*، ثم احلاكم*ِ
َوال جيوز أن يرصح َأن يعـرض، وجيـوز * بخطبـة معتـدة*ِّ ِّ  هلـا *ُ

ِوينكحها بعد انقضاء عدهتا ِ َِ*. 
 
 

................................................................ 
 .أي أقرب الوالة من حيث التزويج بحيث ال يزوج األبععد مع وجود األقرب* 
 .أي يقدم العم الشقيق ثم العم ألب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم ألب* 
 .أي من النسب* 
 .كاالبن واألب* 
 .أي السلطان وكذا من ينوب عنه كالقايض* 
 .ّالترصيح هو طلب الزواج بصيغة رصحية كأن يقول أ ريد أن أتزوج منك* 
 .التعريض هة التلميح والطلب غري الرصيح كأن يقول ألف من يتمناك* 
 .ألنه ال يصح النكاح أبدا مع العدة* 



ٍت وأبكارثيبا: والنساء عىل رضبني  *ِّفالبكر جيوز لـألب واجلـد: ٍ
 . عىل النكاح*ُإجبارها

ِوالثيب ال جيوز تزوجيها، إال بعد بلوغها وإذهنا ِ ُ ُ ِّ*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................... 

 .فقط دون غريمها كاألخ والعم* 
 .ون اخلاطب كفؤا هباكنه وبني املرأة وولكن اإلجبار يشرتط فيه عدم العدواة بي* 
ّفإن كانت صغرية فال تزوج ألنه ال بد من إهنا وإذن الصغرية حال الصغر غري معترب *  ّ

  .فلزم انتظار بلوغها ثم سامع رأهيا وأخذ إذهنا



 " مسائل عملية "
 

 عقد شخص عىل امرأة وهو حمرم يف مكة ولكن مل يـدخل هبـا -١
 فهل يصح نكاحه؟

زيد لعمرو زوجتك ابنتي فالنة فقال عمرو قبلـت فهـل  قال -٢
 يصح النكاح؟

 قال زيد وهبتك ابنتي فالنة فقال عمرو قبلت زواجهـا فهـل -٣
 يصح العقد؟

كبري سـن وال جيـد فقري احلال وال جيد نفقة الزواج و شخص -٤
 يف نفسه رغبة للوطء فام هو حكم النكاح له؟

  نكاحه؟ّ تزوج زيد من أمة نرصانية فهل يصح-٥
................................................................ 

 . ال يصح وذلك العقد باطل-١
 . ال يصح ألنه مل يقل قبلت زواجها، أي مل يرصح بلفظ الزواج أو النكاح يف القبول-٢
 . مل يصح ألن لفظ الويل ليس فيه لفظ الزواج أو النكاح-٣
 . يكره له ذلك-٤
 .صح ألنه يشرتط يف زواج األمة إسالمها ال ي-٥



 شخص عنده حمل لبيع املـواد الغذائيـة فيـشرتي منـه بعـض -٦ 
 النساء فهل جيوز النظر إليهن أثناء البيع؟

 شخص خرج من بيته ذاهبا إىل العمل والشارع يضج بالنساء -٧
  بغري شهوة؟فهل جيوز أن ينظر إليهن

  فكيف يعقد هلا؟ شخص يريد الزواج من ابنة شخص جمنون-٨
مات زيد فأرسـل عمـرو أختـه إىل أرملـة زيـد يطلـب منهـا  -٩

  فهل جيوز ذلك؟ بعد انقضاء العدةالزواج
 جاء شخص يطلب امرأة من أبيها وكانت بكرا فزوجها لـه -١٠

 من غري إذهنا فهل يصح النكاح؟
 

................................................................ 
 .نعم ينظر إىل الوجه فقط وبدون شهوة -٦
 . ال جيوز والواجب غض البرص فإن وقع نظره عىل امرأة فجاءة رصفه عنها-٧
 . يعقد هلا غري األب ممن هو أقرب وهو اجلد ثم األخ الشقيق-٨
 . ال جيوز ذلك ألن الترصيح بطلب الزواج من املعتدة حرام-٩
 . بينه وبينها عداوة ظاهرة، وكان كفؤا هبا نعم يصح وجيوز له إجبارها ما دام ليس-١٠



  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب املحرمات من النساء "
 

ِنـه يـشرتط يف النكـاح أن ال تكـون املـرأة مـن حمـارم أ مناِعل
ّالرجل فال يصح أن يتزوج الرجل امـرأة حتـرم عليـه كأختـه 

 . سنذكر مجيع النساء اللوايت حيرم الزواج هبناوهن
 :ن وه سبعاملحرمات من النسب: أوال

بنـت -بنـت األخ-اخلالة  -العمة  -األخت - البنت-األم( 
  ).األخت

 .وهذه يعرفها أكثر الناس
 فتشمل اجلدات كأم األم وأم األب وأم  حترماألم وإن علتو

 .أم أم األم فكل جدة مهام علت حترم
 كبنت االبن وبنت البنت وبنت بنـت  حترم وإن نزلتوالبنت

 .عليكالبنت فكل بنت مهام نزلت حترم 
 .واألخت تشمل األخت الشقيقة أو ألب أو ألم

 .ونقصد بالعمة عمتك املبارشة أو عمة أبيك أو عمة أمك



 .ونقصد باخلالة خالتك املبارشة أو خالة أبيك أو خالة أمك
 أي بنت أخيك وبنت ابن أخيـك  حترم وإن نزلتبنت األخو

 .أو بنت بنت أخيك
 وبنـت ابـن  أي بنـت أختـك حتـرمبنت األخت وإن نزلتو

 .أختك وبنت بنت أختك
سمها ليىل فهل جيـوز لزيـد أن ازيد خال هند وهلا بنت : مثال

 يتزوج ليىل؟
كال، وليىل ليست بنت أخت زيد بل هي بنت بنـت : اجلواب

 .هأخت
القة بني أحد الزوجني مع ع، وهي باملصاهرةاملحرمات : ثانيا

 .أقرباء االخر موجبة حلرمة النكاح
 هندا فتحرم عليه أمها أبدا، بسبب أنـه صـار زيد تزوج: مثال

زوج ابنتها فهذه العالقـة بـني زيـد وأم هنـد توجـب حرمـة 
 .النكاح بينهام وهذا ما نعنيه باملصاهرة

 



 : أربع هناملحرمات باملصاهرةو
بنتهـا أم مل يـدخل أي بمجـرد ا أم الزوجة، سواء أدخـل ب-١

طلقهـا قبـل العقد حرمت األم، فلو أن زيدا عقد عىل هند ثم 
 .أن يدخل هبا فقد حرمت عليه أمها

وأم الزوجة حترم وإن علت أي كانت أم أم الزوجة أي اجلـدة 
 .سواء من جهة األم أو األب

 . برشط أن يكون قد دخل بأمها بنت الزوجة-٢
ّتزوج زيد هندا أي عقد عليها ثم دخل هبا فتحرم عليه : مثال

 .ه الزواج ببنتهابنت هند، فإن مل يدخل هبا وطلقها جاز ل
ّ زوجة األب، فلو مات األب أو طلقها حيـرم عـىل االبـن -٣

 .  الزواج منها سواء أدخل هبا األب أم مل يدخل
  .د باألب وإن عال أي زوجة اجلدصونق
 . سواء أدخل هبا االبن أم مل يدخل زوجة االبن-٤

ونقصد باالبن وإن سفل أي زوجة ابن االبـن أو زوجـة ابـن 
 .فتحرم عليه أيضاابن االبن 



 : وهن سبعاملحرمات بالرضاع: ثالثا
 . األم-١

، فـصارت أمـه مـن ٌ أرضـعته هنـدزيـد طفـل صـغري: مثال
 أمان أم من النسب وهي التي أنجبتـه وأم فيكون لهالرضاعة 

 .من الرضاعة وهي التي أرضعته وكالمها حترم عليه
 .حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب: وهنا قاعدة وهي 

ي كل امرأة حترم عليك لقرابتك منهـا حتـرم عليـك بـسبب أ
 .ة، فالرضاعة موجبة للحرمة كالنسبالرضاع

 وصار ابنها، وتشعبت لـه ّفهند ملا أرضعت زيدا صارت أمه،
 وهـو زوج بعد ذلك عدة قرابات فصار له أب من الرضـاعة

 وأخ من الرضاعة وأخـت مـن الرضـاعة وعـم مـن املرضعة
اعة وخال من الرضاعة وخالـة مـن الرضاعة وعمة من الرض

الرضاعة وابن أخ من الرضاعة وبنـت أخـت مـن الرضـاعة 
 .وهكذا



 مـن ٌولكي يسهل عليك الفهم افرتض دائام أن الرضـيع ابـن
 .عىل االبن الرضيع فاسحبها النسب فام حصل له من قرابات

 .هند متزوجة من عمرو أنجبت منه بكرا وليىل: مثال
زيدا، فهنا افرتض أن هندا أنجبت فأرضعت هند ابن جارهتا 

 زيدا أليس يكون عمرو أباه وبكر أخاه وليىل أخته؟
ًإذا زيد الرضيع له أم وأب وأخ وأخـت مـن  نعم،: واجلواب

الرضاعة، وإذا كان هلند أخت صارت خالتـه مـن الرضـاعة 
 .وإذا كان لعمرو أخت صارت عمته من الرضاعة وهكذا

 .رم من النسبولذا قلنا حيرم من الرضاعة ما حي
 قـد ثم ال فرق يف حصول تلك العالقة بني أن يكون الرضيع 

 .رضع بعد وجود األوالد أوقبلهم
رضع زيد من هند وهلا بنات متزوجات فصار أخـوهن : مثال

 .من الرضاعة وحيرمن عليه أبدا
رضع زيد من هند وبعد عرشين سنة رزقت هند ببنات : مثال

 .فرصن أخوات زيد من الرضاعة



ن هنا يعلم أنه ال صحة ملا عرف بني بعض العامـة مـن أن وم
أختك التي حترم عليك هي التـي رضـعت معـك أي كانـت 
صغرية وأمها أرضعتك وأرضعتها معا ويقولـون ال حتـرم إال 

 . التي رضعت من ثدي واحد، وهذا غري صحيح أبدا
إذا علم هذا فلنكمل بقية املحرمات مـن الرضـاعة غـري األم 

 :وهن
 . نتالب -٢

وذلك إذا فرضنا أن الرضيع أنثى فيكون زوج املرضعة أباهـا 
 .وهي ابنته وحترم عليه

 . األخت-٣
 . العمة-٤
 . اخلالة-٥
 . بنت األخ-٦
 . بنت األخت-٧



ومثلام قيل يف النسب يقال يف الرضاعة فاألم وإن علت حتـرم 
 .والبنت وإن نزلت حترم وهكذا

 فأرضـعت هنـد زيـدا وهنا مسالة لو أن زيدا وعمرا شقيقان
 وصارت أمه وحترم عليه فهل حترم هند عىل عمرو؟

ال حترم، ألن الرضاعة تعطي العالقة لنفس الرضيع : اجلواب
مع املرضعة وزوجها ومن يتصل هبام، ولكـن ال تعطـي تلـك 

خــوة الرضــيع وهــذا هــو الفــرق بــني الرضــاعة العالقــة إل
 .والنسب

ع من هند وهلا بنت زيد وعمرو شقيقان ثم إن زيدا رض: مثال
اسمها ليىل، فال جيوز قطعا أن يتزوج زيد من هنـد ألهنـا أمـه 

ّمن ليىل ألهنا أخته، ولكن ال مانع مـن أن يتـزوج عمـرو ال و
 . له هبام فليفهم هذامن هند أو ليىل ألنه ال صلة

   أيضاومسألة أخرى وهي أن الرضاعة تنسحب عىل املصاهرة
يـك وكـذا بنتهـا وزوجـة فأم زوجتك من الرضاعة حتـرم عل

 .أبيك وزوجة االبن



ليىل رضعت من هند فصارت أمها من الرضاعة، فجاء : مثال
 .ليىل من الرضاعة أي بنتها فتحرم عليه هندّزيد وتزوج من 

ّعمرو تزوج من هند ودخل هبا وكانـت هلـا بنـت مـن : مثال
الرضاعة اسمها ليىل، فتحرم ليىل عىل عمرو ألهنا ابنة زوجتـه 

 . رضاعةمن ال
عمرو أبو زيد من الرضاعة أي زوجة عمـرو أرضـعته : مثال

فتزوج زيد من فاطمة، فتصري فاطمة زوجة ابـن عمـرو مـن 
 .الرضاعة فتحرم عليه أيضا

ّعمرو أبو زيد من الرضـاعة تـزوج مـن امـرأة أخـرى : مثال
 .لزيد زوجة أبيه من الرضاعة فتحرمفصارت هذه املرأة 

  : إحدى عرش هيساءفتلخص أن املحرمات من الن
النسب أي من (  والبنت كذلك-األم من النسب والرضاعة( 

 واخلالـة - والعمـة كـذلك- واألخـت كـذلك-)والرضاعة
 - وبنت األخت كذلك- وبنت األخ كذلك-كذلك



 -ل بأمهـاِخـُ وبنت الزوجة كـذلك إن د-وأم الزوجة كذلك
 ). وزوجة االبن كذلك-وزوجة األب كذلك

مات من النساء عىل جهـة التأبيـد وهنالـك هذا هو بيان املحر
 .حرمة عىل جهة التوقيت

األم حترم عليك أبـدا وحرمتهـا ال تـزول يف أي وقـت : مثال
وأخت زوجتك حترم عليك طاملا أختها التـزال زوجتـك أي 
حيرم اجلمع بيـنهام حتـى إذا ماتـت الزوجـة أو طلقـت جـاز 

صل بسبب الزواج من أختها، فهذه هي احلرمة املؤقتة التي حت
 .اجلمع، فإذا انتفى اجلمع فال حرمة حينئذ

 : من جهة اجلمع هنفاملحرمات
 . اجلمع بني األختني-١
 . اجلمع بني املرأة وعمتها-٢
 . اجلمع بني املرأة وخالتها-٣

تزوج زيد هند فال جيـوز لـه أن جيمـع معهـا عمتهـا أو : مثال
أختهـا خالتها فذلك حرام حتى لو كانت عمتها أو خالتها أو 



من الرضاعة فيحرم اجلمع، ألنه حيرم من الرضاعة مـا حيـرم 
 .من النسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب العيوب التي تفسخ النكاح "
 

ّإذا تزوج رجل امرأة عـىل أهنـا سـليمة ثـم تبـني أهنـا جمنونـة 
 :فحينئذ للزوج خياران

 .أحدمها أن يرىض ويستمر الزواج
 . أهلها ويفسخ النكاحأن ال يرىض فريد املرأة إىل: ثانيهام

أن وقبل أن نـرشح هـذا املوضـوع بالتفـصيل نريـد أن نبـني 
 : والفرق بينهام هوالفسخ ليس بطالق

أن الفسخ ال ينقص عدد الطلقات فلو أن زيدا تزوج هندا ثم 
 ثم رجع وتزوجها فهو له ثـالث طلقـات  مثالها للجنونّرد

 .والفسخ مل ينقص واحدة منهن
قبل الدخول باملرأة فال يشء هلـا فسخ  إذا هذا فرق والثاين أنه

 من املهر شيئا، أما إذا طلقهـا قبـل الـدخول  املرأةأي ال تأخذ
 .هبا فيلزمه دفع نصف املهر للزوجة تعويضا هلا

 :فإذا علم هذا فنقول



هنالك عيـوب تفـسخ النكـاح سـواء أكانـت يف املـرأة أو يف 
 .الرجل ولنبدأ ببيان عيوب املرأة

 .تى لو كان متقطعا ويدخل فيه الرصع اجلنون ح-١ 
تزوج رجل امرأة فلام زفت إليـه وجـدها جمنونـة وقـد : مثال

 .خدع فله فسخ النكاح
 فيـه بـاالمحرار ثـم العضووهو مرض خطري يبدأ : ُامَُذ اجل-٢

 .يؤدي إىل املوتقد االسوداد ثم يبدأ ينحفر ويتناثر اجللد و
َ الرب-٣ يظهـر يف اجللـد عـىل حيـث دي لمرض جوهو : ُصَ

 . كبياض احلليب بيضاء شديدة البياضشكل بقع
وهو وجـود حلـم يف الفـرج يـسد املحـل ويمنـع : ُقَتَّ الر-٤

 .الوطء
ُ القرن-٥  .وهو وجود عظم يف حمل اجلامع يمنع الوطء: ََ

فهذه العيوب التي تعطي الزوج حق اخليار فإن شاء أبقى وإن 
 .شاء فسخ



عطي احلق للمرأة بفـسخ النكـاح وهنالك عيوب يف الرجل ت
 :وهي مخسة أيضا

 .اجلنون ولو كان متقطعا ويدخل فيه الرصع-١
 . اجلذام-٢
 . الربص-٣
ُّ اجلب-٤  .وهو قطع الذكر بحيث ال يتمكن معه من الوطء: َ
َّ العنة-٥ عجز الزوج عن الـوطء يف القبـل أي العجـز وهو : ُ

 .ينترشاجلنيس فتكون عنده اآللة ولكنها ال تعمل وال 
 يعطي املرأة حق اخليـار  وجد فإنهفأي عيب من هذه العيوب

 .شاءت أبقت عىل النكاح وإن شاءت فسخت فإن
واآلن بعد أن عرفنا عيوب النكاح التي تعطـي خيـار الفـسخ 

 :نذكر مسائل متعلقة يف هذا املوضوعلللزوجني 
 
 



 ال فرق يف هذه العيوب بني حدوثها قبل العقـد أو بعـد :أوال
 .د وسواء قبل الدخول باملرأة أو بعد الدخول هباالعق
 -أصيب بالـرصعوأنجبت منه ولدا ثم تزوج زيد هندا : مثال

 . فهنا هلند حق اخليار فلها أن تفسخ الزواج-نسأل اهللا العافية
 الفسخ هو مثـل خيـار العيـب الـذي رشحنـاه يف خيار: ثانيا

 .رية هناالبيوع فمثلام أنه يلزم الفورية هنالك فتلزم الفو
أي جيب املبادرة إىل طلب الفـسخ عنـد العلـم بالعيـب فـإن 
ّسكت ومر زمان ومل يطلب الفسخ فهذا دليل عـىل رضـاه أو 

 .رضاها بالعيب فيسقط بعد ذلك حق الفسخ
 رأى منها قطعة بيـاض  زفت إليهعقد زيد عىل هند فلام : مثال

يف أبطها من الربص فجامعها فهذا دليل عـىل رضـاه بالعيـب 
 .فليس له بعد ذلك إذا جاء الصباح أن يقول أريد الفسخ

حق اخليار يثبت إذا مل يسبق علم ورىض بـه بـأن خـدع : ثالثا
الزوج أو خدعت الزوجة أو حصل العيـب بـشكل مفـاجئ 

 .بعد العقد أما إذا حصل علم ورىض فليس ثمة خيار حينئذ



زيد عنده حالة من الرصع فتقدم خلطبة هند وأعلمهـم : مثال
 والويل وعقدوا النكاح ثم قبـل الـدخول عيبه فرضيت املرأةب

أصيب بحالـة رصع فخافـت وقالـت ال أريـده أريـد فـسخ 
  .النكاح فليس هلا ذلك

 . القايضالرفع إىل الفسخ حكم يتوقف عىل : رابعا
بمعنى أن كل الذي ذكرناه من أمثلة الفـسخ ال يـراد منهـا أن 

كذا الزوجـة بـل الزوج يفسخ الزواج بمجرد قوله فسخت و
من يريد الفسخ يرفعه أمره إىل القايض الرشعي ليتحقـق مـن 

فـإذا قـال  قـال ثبـت حـق الفـسخوجود العيب ثم إذا حتقق 
 .الزوج أو الزوجة فسخت انفسخ النكاح

ونذكرأن الرفع إىل القايض يكون فورا حني العلم بالعيب كي 
 .اليسقط حق اخليار

 
 
 



 " خالصة الباب"
 

 :لنساء عىل نوعنياملحرمات من ا
 .ماكان عىل وجه التأبيد: أوال
 .ما كان عىل وجه التوقيت: ثانيا

 :والذي عىل وجه التأبيد ثالثة أقسام
-األم( ّ ما كان بسبب النـسب ويـشمل سـبع نـساء هـن -١

 ). بنت األخت- بنت األخ- اخلالة- العمة- األخت-البنت
-ماأل: ( ّما كان بسبب الرضاعة ويشمل سبع نـساء هـن-٢

 ). بنت األخت- بنت األخ- اخلالة- العمة- األخت-البنت
أم : (  ما كان بسبب املـصاهرة ويـشمل أربـع نـساء هـن-٣

 زوجـة - زوجة األب-هابأم بنت الزوجة إذا دخل -الزوجة
 ).االبن

الزوجـة : ( والذي عىل وجه التوقيت يشمل ثالث نساء هـن
 ). الزوجة وخالتها-الزوجة وعمتها-وأختها



 :النكاح التي تثبت حق اخليار للزوجني ثالثة أقساموعيوب 
 ).الربص-اجلذام-اجلنون: ( مشرتك بينهام ويشمل: أوال
َّاجلب، والعنة( خمتص بالرجل ويشمل : ثانيا ُ ّ َ.( 
َالرتق( خمتص باملرأة ويشمل : ثالثا َالقرن-ّ َ.( 

 :ورشوط الفسخ ثالثة
 . بالعيبرىض عدم ال-١
 . الفورية يف طلب الفسخ-٢
 . الرفع إىل القايض-٣

 .واحلمد هللا
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 املحرمات

 
          توقيتا                                 تأبيدا                            

                            ) مع خالتها -مع عمتها-املرأة مع أختها(                                                        
 

             - العمة- األخت- البنت-األم(  والرضاعة من النسب                             
  ). بنت األخت- بنت األخ-اخلالة                                      

    -أمهاالزوجة املدخول ب بنت -أم الزوجة( من املصاهرة                             
 ). زوجة االبن-زوجة األب                                                          
 
 
 
 
 



  " خمطط فرعي "
 

 عيوب النكاح
 

                  أقسامها                                                  رشوطها 
 رىض                   عدم ال)  الربص- اجلذام-اجلنون( مشرتك                             

         الفورية     )                العنة–اجلب (                                    خمتص بالرجل 
 ع إىل القايض   الرف)                                القرن-الرتق( خمتص باملرأة                             

    
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 *فصل(                                                  
 :  أربع عرشة*واملحرمات بالنص
 *، والبنت وإن سفلت*األم وإن علت: ّسبع بالنسب، وهن

 .ّواألخت، واخلالة، والعمة، وبنت األخ، وبنت األخت
ِرضعة، واألخت من الرضاعاألم امل: *واثنتان بالرضاع ِ. 

 
 

............................................................ 
 ثبت اخليار ُالعيوب التي ت وء هذا الفصل معقود لبيان أمرين املحرمات من النسا*

 الكريم فهذه مذكورة يف القرآن، وهنالك حمرمات علمت من أي بنص القرآن* 
 .١٨ فصار املجموع ٤ والتي يف السنة ١٤ فقط السنة، فالتي يف القرآن

 .بأن تكون جدتك* 
 .بأن تكون بنت البنت أو بنت االبن* 
لقرآين، ويضاف عليها مخـسة ألنـه حيـرم بالرضـاع مـاحيرم ا ثبتا بالنص اتانه* 

 ). بنت األخت- بنت األخ- العمة- اخلالة-البنت(  وهن بالنسب



ـــصاهرة  ـــع بامل ـــة، : وأرب ـــةالربيوأم الزوج ـــل *ب  إذا دخ
 . ،وزوجة األب، وزوجة االبن*باألم

 .وهي أخت الزوجة:  من جهة اجلمع*وواحدة
َوال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخالتها ْ ُ. 

 .وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب
ّوترد ُ املرأة بخمسة عيـوب بـاجلنون، واجلـذام والـربص : *ُ

ة عيوب باجلنون واجلذام َوالرتق والقرن، ويرد الرجل بخمس
ُوالربص واجلب والعنة ِّ. 

............................................................ 
 .أي بنت الزوجة* 
 بل عقد عليها وفارقها أو ماتت قبل الدخول هبا فتحـل فإن مل يكن دخل باألم* 

 .البنت
 املـصنف بقولـه  التـي ذكرهـا١٤واحدة ذكرت يف القران وهـي متـام الــ  أي* 

 ١+  باملـصاهرة٤+  بالرضـاع٢+  بالنـسب٧واملحرمات بـالنص أربـع عـرشة، 
 .١٤= باجلمع

 خمتـصان بـاملرأة ومهـا الرتـق ٢ مشرتكة وهي اجلنـون واجلـذام والـربص و٣* 
 .  خمتصان بالرجل ومها اجلب والعنة٢والقرن، و



 " مسائل عملية "
 

 هل يصح؟ شخص يريد الزواج من خالته من الرضاعة ف-١
 فهـل  أم أخيـه مـن الرضـاعة شخص يريد الـزواج مـن-٢

 يصح؟
ومل يرها فلـام زفـت إليـه وجـد هبـا  شخص خطب امرأة -٣

 جذام فهل له حق الفسخ؟
  امرأة أصيب زوجها بالربص فكيف تفسخ الزواج؟-٤
 ســنني أصــيبت بــالعمى ٣ تــزوج شــخص امــرأة وبعــد -٥

 واخلرس وقطعت أطرافها فهل له حق الفسخ؟
............................................................ 
 . ال يصح أبدا-١
 . نعم يصح ألهنا ال متت له بصلة-٢
    .     ويسرتد املهر أي يرفع أمرها إىل القايض نعم له حق الفسخ فريدها فورا-٣
 . ترفع أمرها إىل القايض ويتحقق وجود الربص ويقع بعدها الفسخ-٤
يوب ال تثبت حق الفسخ ألن العيوب حمصورة فإن شـاء أن يطلقهـا  هذه الع-٥

               .هايوإن شاء أن يبق



 
 

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب املهر "
 

 . املرأةلزواجهو ما يدفعه الرجل : املهر
 أن يدفع هلـا فيجب عليه رشعاّفإذا أراد رجل أن يتزوج امرأة 

 .يكون ملكا هلاماال 
، وذكـره  يف العقد وقد ال يـسمى وحيددثم إن املهر قد يسمى

 .كاح ولكنه مستحبيف صلب العقد ليس رشطا لصحة الن
، فقـال $١٠٠٠قال زيد لعمرو زوجتك ابنتي فالنة بـ : مثال

 املهر وحتديـده أثنـاء ، فهنا وقع تسمية الزواج هباعمرو قبلت
 .فلو مل يذكره يف العقد صح،  وهذا هو السنةعقد النكاح

 
 
 
 
 

  



 " حاالت املهر "
 

 :للمهر حالتان
ره واضح وهو أن يذكر ويسمى يف صلب العقد فهذا أم: أوال

أن الزوج جيب عليه أن يـدفع املـسمى سـواء أكـان قلـيال أم 
 .كثريا
فقـال $ ١٠٠٠قال زيد لعمرو زوجتك ابنتي فالنة بـ  : مثال

 .عمرو قبلت الزواج هبا
فهنا حدد املهر بمقدار واضح، وصار الزوج مطالبا بدفع هذا 

 .املهر
يعلـم مقـدار أن ال يذكر املهر فهنا األمر غامض ألنه ال : ثانيا

 املهر الواجب دفعه، فكيف سنرفع هذا الغموض؟
ضة فلمهرهـا حكـم، وإن ِّ ننظر فإن كانت املرأة مفو:اجلواب

 :كانت غري مفوضة فلمهرها حكم آخر إليك بيانه



َ أن تكون املرأة مفوضة، ومعنى التفويض أن تقـول املـرأة -١ ِّ َ ُ
وينفي املهر يف ِّلوليها زوجني بال مهر فيزوجها البالغة العاقلة 

 .العقد أو يسكت
 جاء زيد خيطب ابنة عمه ليىل،فقالت ألبيها زوجني وال :مثال

أريد مهرا، فقال األب زوجتك ابنتي لييل بال مهر فقـال زيـد 
قبلت الزواج هبا فهنا نفي الويل املهر، أو قـال األب زوجتـك 

 .ابنتي ليىل فقال زيد قبلت الزواج هبا وهنا سكت عن املهر
 وقع تفويض، فهـل نقـول بـام أن املهـر للزوجـة احلالتنيويف 

  فيسقط املهر ؟وهي صاحبة احلق
كال ال يسقط وحينئذ ال فائدة لقوهلـا ال أريـد مهـرا : اجلواب

وال فائدة لنفي املهر يف العقد من قبل الويل ألنه ال بد من مهر 
 . بال مهرالوطءوال يمكن أن يباح 

ذي جيب دفعـه وهـم مل يتفقـوا بقي أنه يقال وما ذلك املهر ال
 عىل يشء ومل يذكروا أي مال فكيف سنحدده؟

 :واجلواب يتحدد بواحد من ثالثة أشياء



 . أن حيدده الزوج قبل أن يدخل هبا وترىض الزوجة بذلك-أ
َّفوضت امرأة زواجها فعقد هلا الـويل بـال مهـر، وبعـد : مثال

أعطيك العقد قال الزوج قد علمت أنه ال بد من مهر فأنـا سـ
م يف ناحية كذا فقالت املـرأة ١٠٠مهرا قطعة أرض مساحتها 

 .ُقبلت بذلك
بعد ذلـك إذا وفهنا هذه القطعة هي مهرها وصارت ملكا هلا 

 خـذها ال أريـدها أو  لزوجهـاأرادت أن تتنازل عنها وتقـول
 وهبتك إياها أو هتبها ألحد من الناس فهـذا شـأهنا يف ملكهـا

 .وال شأن لنا واهلبة صحيحة
أن حيدده القايض وذلـك إذا مل حيـدده الـزوج أو حـدده  -ب

 .وحصل اختالف وتنازع وعدم رىض
ّامرأة مفوضة بعد العقد تنازع الزوجان فرفع األمـر إىل : مثال

$ ١٥٠٠القايض فنظر إىل حاهلا ومكانتها فقـدر هلـا املهـر بــ 
 .فهذا هو مهرها سواء ريض الزوجان به أو ال

 .ثل وذلك إذا دخل هبا أي وطئها أن يكون هلا مهر امل-ج



ذكـر للمهـر يف أي متى حصل دخول باملرأة ومل يكن هنالـك 
 القـايض فهنـا العقد ومل يوجد حتديد لـه مـن قبـل الـزوج أو

 .يكون هلا مهر املثل
 ِوما هو مهر املثل؟

 .هو املال الذي يدفع مهرا ملثيالهتا من النساء: اجلواب
ّ املرأة املفوضة والتـي دخـل بمعنى أننا ننظر إىل شقيقات هذه

 .هبا زوجها بكم تزوجن فنعطي هلذه املرأة ذلك املقدار
ونراعي إذا كانت متميزة عن غريهـا بجـامل أو علـم أو سـن 
ونحو ذلك ألنه يرتفع بذلك مهر املرأة بني الناس كلـام زادت 

 .ميزاهتا
فنفرض عىل $ ٢٠٠٠فإذا فرضنا أن مهر مثلها من النساء هو 

 .يدفع هلا هذا املبلغ وصار مهرهاالزوج أن 
بعد ذلك إن أرادت أن تتنازل عنه كله أو بعـضه فهـذا شـأهنا 

 .وال نمنعها
 



ــزواج بــال مهــر  -٢    ّأن ال تكــون مفوضــة أي ال تطــب ال
ويزوجها الـويل بـال مهـر فهنـا مـادام مل يـسم يف العقـد يشء 

 .فيجب مهر املثل بنفس العقد
رجـال كـريم اخللـق خطـب زيـد بنـت عمـرو وكـان : مثال

 أن يذكروا مهرا فقال عمـرو زوجتـك ابنتـي فالنـة خجلواف
 .فقال زيد قبلت الزواج هبا

ّفهنا املرأة مل تفوض وتطلب عدم املهـر، وبـام أنـه مل يـذكر يف 
العقد يشء فيكون مهرها هو مهر املثل عىل مـا رشحنـاه قبـل 

فهـذا هـو مهرهـا الـذي جيـب $ ٥٠٠قليل فلو كان يليق هبا 
 .ه عىل الزوجدفع

 :وتلخيص ما سبق كله أن نقول
يستحب تسمية املهر يف العقد فإن مل يسم فإما أن تكون املـرأة 
مفوضة أو ال، فإن كانت مفوضة وجب هلا املهر إمـا بتحديـد 

 .الزوج أو بتحديد القايض أو يكون هلا مهر املثل إذا وطئت



ر وإن مل تكن مفوضة فمبارشة وبصورة تلقائيـة جيـب هلـا مهـ
املثل بمجرد العقد أي بعد أن يقول قبلت الزواج هبا يستقر يف 

  .ذمته مهر املثل
 
 
 
  
 

     
 
 
 
 
 
 

  



 " أحكام املهر يف  فصل "
 

ليس ألقـل املهـر وال أكثـره حـد فلـو تـزوج شـخص : أوال
 .ّوجعل املهر دوالرا أو مليار دوالر صح

 .نفعةاملهر جيوز أن يكون عينا مالية وجيوز أن يكون م: ثانيا
ــذهب  ــا كال ــة وغريه ــشمل األوراق النقدي ــة ت ــالعني املالي ف

 .والفضة والسيارت واألرايض واألقمشة ونحوها
 .واملنفعة هي األثر الذي يف العني، كام بيناه يف مبحث اإلجيار

فلو تزوج شخص وجهل مهـره أن خيـيط هلـا ثوبـا أو حيـرث 
 األربعـني أرضا أو يبني هلا حمال، أو يعلمها الفقه أو يرشح هلا

ّالنووية أو يعلمها التالوة أو يعلمها جزء عم فكل ذلك يصح 
 .بال إشكال

رجل زوجته قبل أن يدخل هبا فيجب هلا نصف لو طلق : ثالثا
 .ّاملهر املسمى



فقـال زيـد $ ٢٠٠٠قال عمرو لزيد زوجتك ابنتي بــ : مثال
 .قبلت
 أشهر من العقد وهي يف بيت أهلها مل يدخل هبـا بعـد ٣وبعد 

 .صل تنازع فطلقها زيدح
أي نصف املهر لبنـت $ ١٠٠٠فهنا نقول لزيد جيب أن تدفع 

 .عمرو تعويضا هلا
 .أما إذا دخل هبا وطلقها فيجب هلا كل املهر

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 " باب الوليمة "
 

 .طعام العرس: الوليمة
 .أي ما يصنع من مأكول ومرشوب بمناسبة العرس

حب له أن يصنع وليمة ويـدعوا إليهـا النـاس ّفمن تزوج است
 .ليأكلوا منها

ّوال حد ألقلها فيمكن أن حتصل السنة بأي طعام يقـدم كـأن 
ِّعىل املدعوين أو يـصنع رز ومـرق ) الكيك والرشبت(ّيوزع 

ويطعمه الناس أو بأي يشء قدر عليه حتى لو قـدم الـرشبت 
وف ، وإن كان األفضل أن يذبح شاة مـن خـر كفىأو الشاي

 .أو ماعز ويطعمه للناس
ووقت الوليمـة يكـون بعـد العقـد، واألفـضل أن يـومل بعـد 

 .الدخول باملرأة
ّوالوليمة تستحب لكل زواج فلو تزوج أربع نـساء اسـتحب 

 .له الوليمة بعد كل عقد زواج



هذا هـو حكـم الوليمـة بالنـسبة للـزوج وهـو االسـتحباب 
 .والسنية فلو مل يفعل مل يأثم

ّابة للوليمة فهو الوجوب العيني عىل كل مدعو أما حكم اإلج
َوال يسقط الوجوب إال بعذر فإن مل يذهب بال عذر أثم ِ. 

ج هندا فدعا الناس ومن ضمنهم عمـرا، فلـم ّزيد تزو: مثال
 .يذهب عمرو إىل الوليمة بال عذر فهو آثم

وحينام نقول إنه واجـب فـال نجـرب النـاس عـىل األكـل مـن 
هم األكـل أو ال رغبـة هلـم بـه فيكفـي الوليمة فـربام مل يعجـب

احلضور، وربام يكـون املـدعو صـائام فـال يـسقط الوجـوب 
ويكفي أن حيرض ولو مل يأكل شيئا وإن رغب أن جيـرب خـاطر 

 .أخيه ويفطر فهو األفضل
واألعــذار التــي تــسقط الوجــوب كثــرية منهــا أن يكــون يف 
 العرس منكر كاملعازف واألغاين التي قلام خيلـو منهـا عـرس

 . فال جيب عليه احلضوراليوم



ًومنها أن يكون الداعي ظاملا أو رشيرا ، أو صاحب مال حرام   ً 
ِ جتب إجابفال  .ة دعوتهَ

 .ومنها أن يكون صاحب الدعوة غري مسلم فال جيب احلضور
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .ما يدفعه الرجل لزواج املرأة: املهر
 :وله حالتان

 . العقد وهذا هو السنةأن يسم يف: األوىل
 :أن ال يسم ويقسم إىل قسمني: الثانية

 أن تكون املرأة مفوضة بأن تطلـب أن ال يكـون هلـا مهـر -١
فيزوجها الويل بال مهر، فحينئذ يتم حتديـد املهـر بواحـد مـن 

 :ثالثة طرق
 . أن حيدده الزوج وترىض به املرأة-أ

 . أن حيدده القايض-ب
 فحينئذ يكـون هلـا اد حدد هلا مهر أن يدخل هبا ومل يكن ق-ج

 .مهر املثل
ّ أن ال تكون املرأة مفوضة فحينئذ يكون هلا مهر املثل بعـد -٢

 .العقد مبارشة سواء دخل هبا أم مل يدخل



 :وللمهر ثالثة أحكام
 .ٌ ليس ألقله أو ألكثره حد-١
 . يصح أن يكون املهر منفعة-٢
ف املهـر  إذا طلقها الزوج قبـل أن يـدخل هبـا فلهـا نـص-٣

 .املسمى يف العقد
والوليمة طعام العرس وهي مستحبة واإلجابـة إليهـا واجبـة 

 .وال يسقط اإلثم إال بعذر
  
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس"

 
 املهر

 
  ّ                        قد سمي                             مل يسم

 )فع املسمى يد (                        
                                                       

 ِّ غري مفوضة         ِّ املرأة مفوضة                                                                       
 )ثلِهلا مهر امل(                                                                    

 حيدده الزوج                                    
 حيدده القايض                                      

                                                                       هلا مهر املثل إن دخل هبا
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

                     فصل(                             
ّ، فإن مل يـسم صـح العقـد *ويستحب تسمية املهر يف النكاح

   الـزوج عـىل نفـسه* ِأن يفرضه*: ووجب املهر بثالثة أشياء
  .يفرضة احلاكم، أو يدخل هبا فيجب مهر املثلأو 

ٌّوليس ألقل الصداق، وال ألكثـره حـد، وجيـوز أن ي زوجهـا تَّ
 .*عىل منفعة معلومة

  ).*الطالق قبل الدخول هبا نصف املهرويسقط ب
 

............................................................ 
 .أي يف أثناء العقد* 
هذا إذا كانت املرأة مفوضة أما إذا مل تكن مفوضة فيجب مهر املثل بنفس العقد * 

 . بال حاجة إىل فرض زوج أو قاض أو أن يدخل هبا
 . وقد مىض معنا أن الفرض معناه يف اللغة التقديرأي يقدره وحيدده* 
 .كأن خييط هلا ثوبا أو حيرث أرضا* 
 .أي إذا كان من النوع األول أي الذي سمي يف العقد* 



 فصل
 

والوليمة عىل العرس مستحبة واإلجابة إليها واجبة إال مـن ( 
 *).عذر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .كأن يصاحب الوليمة منكر* 



 " مسائل عملية "
 

فقـال $ ٣٠٠٠قال زيد لعمرو زوجتك ابنتـي فالنـة بــ  -١
  عمرو قبلت الزواج هبا فكم جيب للزوجة؟

لوك ابنة زيد فقالت املرأة يا أيب ال أريد منه مل خطب أحد ا-٢
مهرا فقال له الويل زوجتك ابنتـي فالنـة فقـال امللـك قبلـت 

 الزواج هبا فكم جيب للزوجة من مهر؟
 جاء شيخ زيد يطلب ابنته منه فقـال زوجتكهـا بـال مهـر -٣

 فقال الشيخ قبلت زواجها فكم هلا من مهر؟
 تزوج شخص فقـري فـأومل بـبعض البـسكويت والـشاي -٤

 ّودعى أهل مسجده إليه فهل حصل السنة؟
............................................................ 

 . جيب هلا ما سمي يف العقد-١
 بام أن املرأة مفوضة فيجب هلا بأحد ثالثة أشياء إما أن حيدده الزوج وترىض به -٢

 .أو حيدده القايض أو يدخل هبا فيجب هلا مهر املثل
 .  ّ بام أن املرأة مل تفوضه ليزوجها بال مهر فحينئذ جيب بنفس العقد مهر املثل-٣
 .ة بذلك وجيب إجابة الدعوة إليها إال من عذر نعم حتصل السن-٤



  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب القسم "
 

ُالقسم هو ْ  . يف املبيتِالزوجاتُ العدل بني :َ
بات عنـد هنـد ليلـة إذا ف، فاطمةٌزيد متزوج من هند و: مثال
 ليلة أخرى، فإن مل يفعل فهو فاطمةعند جب عليه أن يبيت و

ٌآثم  . ألنه ظلم إحدى زوجاتهِ
 وطئ هندا يف ليلة خيرج الوطء مثال، فلو " بيتيف امل "وقولنا 

 يف ليلة أخرى فـال نلزمـه رشعـا أن جيـامع فاطمةوبات عند 
األخرى يف ليلتها وإن كان يستحب ذلـك، ألن الـوطء تـابع 

 .للرغبة
 .فاتضح أن القسم متعلق باملبيت حال تعدد الزوجات

فلو كان لشخص زوجة واحدة فلم يبت عندها ليلـة أو أكثـر 
 . املبيت حقه فله أن يبات يف أي موضع يعجبهيأثم ألنمل 



وكذا لو كان لشخص زوجتان فأكثر فلم يبت عند أحـدمها مل 
 إنام اإلثم إذا بات عنـد واحـدة ومل  ألن املبيت حقهيأثم أيضا

 .يبت عند األخرى أما إذا ترك املبيت عندمها معا فال يأثم
فرتكهن وبات زيد عنده أربعة بيوت يف كل بيت زوجة : مثال

عند صديقه أو يف بيت أبيه فـال يـأثم، ولكـن لـو بـات عنـد 
واحدة ليلة فيجب القسم حينئذ أي يعطي لكل واحـدة ليلـة 
أيضا فإذا انتهى الدور مل جيب عليه أن يبات عند إحداهن فإن 

 .رجع وبات عند أخرى وجب القسم للبقية وهكذا
 مـن بدايـة ١زيد متزوج من هند وليىل وفاطمة يف يوم : مثال

 ٢الشهر بات عند هند، فيجب أن يبات عند البقية فبات يوم 
 انتهى الدور فإن ذهـب ا عند فاطمة فهن٣عند ليىل وبات يوم 

 يف أي مكان آخر غري بيوت زوجاته فـال ٦ و٥و ٤وبات يوم 
 عنـد فاطمـة ٧جيب عليه أن يعوضهن، فإن رجع وبات يوم 

وليلـة أخـرى عنـد وجب عليه أن يبات ليلة أخرى عند هند 
 .ليىل وهكذا



 .سلمة وغري السلمةوال فرق يف القسم بني امل
لزيد زوجتان واحدة مسلمة واألخرى نـرصانية فبـات : مثال

 .عند املسلمة ليلة فيجب أن يبات عند النرصانية ليلة
ولكن إذا كان للرجل زوجتان واحـدة حـرة واألخـرى أمـة 

 .فيكون للحرة ليلتان ولألمة ليلة واحدة
 .وجيوز أن جيعل النوبة ليلتني أو ثالث ليال

 ليال متوالية ثم خيرج ويذهب ٣أي يبات عند إحدى زوجاته 
 .ليبات عند زوجة أخرى ثالث ليال متوالية

 ليـال فـال جيـوز إال إذا رضـيت ٣أما الزيـادة عـىل أكثـرمن 
 .الزوجات بذلك

لزيد زوجتان إحدامها يف العراق واألخـرى يف سـوريا : مثال
فق معهن أن يبقى مع كـل واحـدة شـهرا فرضـني بـذلك فات

فكان يبقى مع العراقية شهرا ثم يـسافر ليبقـى مـع الـسورية 
 .شهرا فهذا جائز لرضا الزوجات بذلك

   



وال خيفى أن املبيت يكـون يف الليـل فلـذا يكـون الليـل هـو 
األصل والنهار تبع، وعادة أكثر الناس أنه خيرج من منزلـه يف 

ت عنـد اوقضاء احلاجات ثم يرجع يف الليل ليبالنهار للعمل 
 .زوجته

هلا ليلة ويوم، الليل هـو األصـل ألن وقـت الراحـة فالزوجة 
والسكون واملبيت فيه، والنهار هو الفرع ألنـه وقـت انتـشار 

 .وحركة
ففي النهار ال جيوز الدخول عىل غري املقـسوم هلـا إال حلاجـة 

 .وم هلا إال لرضورةويف الليل ال جيوز الدخول عىل غري املقس
واملقصود بالرضورة هنا األمر الشديد الذي ال حيتمل التأخري 

 .عند الناس واملقصود باحلاجة هو األمر الداعي ليشء
فاملرض املخوف واحلريق وخـوف النهـب والـرسقة وحالـة 
الوالدة ونحو ذلـك فهـذه رضورات جتيـز الـذهاب للمـرأة 

 . ليال وهناراالثانية والدخول عليها



 احلاجة فمثل أن يريد أن يأخذ متاعـا أو يـضعه أو يعطـي امأ
 . ونحو ذلك بخرب ماانفقة أو يعلمه

لزيد زوجتان هند وليىل فبات ليلـة الـسبت عنـد هنـد : مثال 
حيـرم  فيكون هلا هنار السبت أيضا أي ليلة ويوم، ففـي الليـل

عليه أن يدخل لبيت لـيىل إال لـرضورة، وأمـا يف النهـار فـال 
 . حلاجةيدخل إال

لزيد زوجتان هند وليىل فبات عنـد هنـد الليلـة ولكنـه : مثال
خرج وذهب إىل بيت ليىل ليال وبقي نصف ساعة يبحث عن 
كتاب له فهذا حرام ألنه ال يعد هذا رضورة، فلام جاء النهـار 
ذهب لبيت ليىل كي يعطيهـا سـلة اخلـضار التـي جلبهـا مـن 

 .السوق فهذا جائز للحاجة
 من يتنبه هلا من األزواج فرتاه ال يعـدل بـني ّوهذه املسألة قل

الرضات ويدخل عىل هذه متى شاء ويرى أن هذا حقه وليس 
ناها يف املقدمـة وهـي أن حكذلك، وهذه فائدة الفقه التي رش

 .يعلمك ما يريده اهللا سبحانه وتعاىل منك



 :مسألتان
َإذا أراد الزوج السفر عمل قرعة لتحديـد مـن تـسافر : األوىل ْ ُ
 .معه
 زوجـات ٤زيد يف بغداد أراد السفر إىل دمشق وعنـده : مثال

ويريد أن يأخذ واحدة فقط ويبقـى هنالـك أسـبوعا ويرجـع 
غرية صـب أسامئهن يف قصاصات ورق فيعمل قرعة كأن يكت
سحب واحدة فأهيا خرجت فهـي التـي ُتويضعها يف علبة ثم 

 .تسافر معه
 ائه حينام يرجعثم تلك املدة التي أقامها يف دمشق يقضيها لنس

 .ألنه ما دام قد صار مقيام فال يعد مسافرا
 ألنـه يعـد وأما طريق الذهاب وطريق العودة فال يقىض هلـن

 مسافرا
 .افر واحدة منهن بال قرعة جاز ذلكفإن رضني بأن تس



فإن خرج بواحدة بدون قرعة وقال كـام يقـول الكثـريون أنـا 
بـاقي نـسائه الرجل وأفعل ما أشـاء فيـأثم ويلزمـه القـضاء ل

 .والزوجة التي خترج معه ال تأثم
 إذا تزوج الشخص زوجة جديـدة فـإن كانـت :املسألة الثانية

 أيـام ٣ أيام متوالية، وإن كانت ثيبا خصها بـ ٧بكرا خصها بـ 
 .متوالية، وال قضاء للباقيات

زيد له زوجتان وتزوج امرأة ثالثـة وكانـت بكـرا أي مل : مثال
، ثـم يبـدأ بعمـل  أيـام بلياليهـا٧دها من قبل فيبقى عنجتامع 

 .الدور هلن
 
  
 
  
 
 

  



 " باب النشوز "
 

 .خروج املرأة عن طاعة زوجها : النشوز هو
حـذر النـساء لـئال توهو حرام بل كبرية من كبائر الـذنوب فل

 .تكون عاقبتهن النار
 وهنا سؤال وهو بم يتحقق النشوز ؟

 :هنالك عدة صور منها: واجلواب
ها لفراشه أي للجامع واالستمتاع فتمتنع عنـه  أن يدعو:أوال

 .لغري عذر فيها كمرض
زيد دعا زوجتـه إىل الفـراش وكانـت تغـسل املالبـس : مثال

 .فامتنعت عنه فهذا حرام ونشوز وال يعد هذا عذرا
 فإهنا تكون قد  لغري عذر إذا خرجت من منزله بغري إذنه:ثانيا

 .نشزت وعصت
 لزيـارة أقارهبـا فهـذا خرجت امرأة مـن بيـت زوجهـا: مثال

 .نشوز ومعصية



أما إذا خرجت لعذر كـأن خـشيت أن ينهـدم البيـت بـسبب 
 .اضطراب فيه فال يعد نشوزا

ّوكذلك إذا كان هنالـك أذن كـأن كانـت املـرأة تعمـل والدة 
 .للنساء وأذن هلا باخلروج فال تعد ناشزة

 . أن تغلق الباب ومتنع زوجها من الدخول للبيت:ثالثا
حصل شجار بني زيد وزوجته هند فخرج مـن البيـت : مثال

وعاد بعد ساعة ووجد الباب مغلقا ويـدق البـاب وتـأبى أن 
 .تفتح له فهذا نشوز وعصيان

 
 
 
 
  
    
 

  



 " عالج النشوز "
 

 . الرجل إما أن يظن باملرأة النشوز، وإما أن يتيقن منها النشوز
ه كـأن فإن ظن هبا النـشوز بـأن ظهـرت عالمـات تـدل عليـ

، أو  بعد أن مل تكـن كـذلكتغريت وصارت تعبس له وجهها
 أن يعظهـا أي ستحب لـهترد عليه بخشونة فحينئذ يـصارت 

ينصحها ويذكرها باهللا كـأن يقـول هلـا اتـق اهللا وتـذكري أن 
الرجال قوامون عىل النساء ويذكر هلا بعض األحاديث عسى 

 الحتامل  يرضهباهيجرها يف الفراش أو  وال جيوز أن أن ترجع
أن ذلك ليس نشوزا أو يكـون عنـدها عـذر خفـي ال يعرفـه 

 .الزوج، أو لعلها تتوب فال ننتقل إىل األشد
 بـأن وجـد منهـا مـا ذكرنـاه سـابقا فإن تيقن وحتقق نشوزها

كاالمتناع عن إجابـة الـزوج إىل االسـتمتاع أو خرجـت مـن 
  فحينئذ هيجرها يف الفـراش أي يـرتك مجاعهـامنزله بغري إذنه

فال يرضب الوجه أو شديد غري يرضهبا رضبا غري مربح أي و



يكرس اليد أو يرضب عىل املناطق اخلطرة عسى أن ترجع فـإن 
 .ّرجعت كف عنها

ــه بظهــور  ــشوز زوجت ــزوج إن ظــن ن واخلالصــة هــي أن ال
عالمات عليه فحينئذ له مرتبة واحدة وهي الوعظ والنصيحة 

 .فقط
لنشوز فحينئـذ جيـوز وإن حتقق نشوزها بوجود ما يتحقق به ا
 .له ثالث مراتب الوعظ واهلجر والرضب

 .ثم إن املرأة إن نشزت سقط حقها من القسم والنفقة
زيد له زوجتان األوىل ناشـز متنـع زوجهـا مـن الـوطء : مثال

فهذه يسقط حقها من القسم فيبات عند األخرى ويرتكها وال 
إثــم عليــه ألنــه بالنــشوز ســقط حقهــا فــال يكــون هلــا ليلــة 

 .لألخرى ليلةو
وكذا يسقط حقها مـن النفقـة أي ال ينفـق عليهـا مـن طعـام 

، وال يشمل هذا احلكـم األوالد ورشاب وملبس ونحو ذلك
 .كام هو ظاهر



 " خالصة الباب "
 

 .العدل بني الزوجات يف املبيت: القسم
 .وهو واجب عىل الزوج

 وله أن جيعل لكل زوجة يوماوليلة إىل ثالثة أيام وال يزيد عىل
 .ذلك إال برضاهن

وال يدخل يف النهـار عـىل غـري املقـسوم هلـا إال حلاجـة، وال 
 .يدخل يف الليل عىل غري املقسوم هلا إال لرضورة

وإذا أراد السفر أقرع بينهن وسافر بالتي خرجت قرعتها فـإذا 
أقام هنالك قىض هلن أيام اإلقامة وال يقيض طريـق الـذهاب 

 .واإلياب
مرأة جديدة فإن كانـت بكـرا خـصها وإذا تزوج عىل زوجته ا

بسبع أيام متوالية، وإذا كانت ثيبا خصها بثالثـة أيـام متواليـة 
 .ثم يبدأ بالقسم لزوجاته

 



 .والنشوز معصية املرأة لزوجها فيام جيب عليها
 .ويسقط به القسم والنفقة

فإن ظهرت أمارات النشوز وحصل ظن بنشوزها كأن تتغـري 
 .عظها فقطظ له بالكالم فيوتعبس بوجهه بعد لني، وتغل

فإن حتقق نشوزها كأن متتنع عن تسليم نفسها له أو خترج مـن 
منزله بغري إذنه فحينئذ جيـوز ثالثـة أمـور الـوعظ واهلجـر يف 

 .الفراش والرضب غري املربح
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 النشوز

 
                    حتقق حصوله                        ظن حصوله       

 .يعظها)                                               يعظها                          ( 
  .                                                                                      هيجرها يف الفراش

 .                                                         يرضهبا                             
 
  
 
 
 
 
 



  " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                  
ِوالتسوية يف القسم بني الزوجات واجبة َْ. 

 . حاجة*وال يدخل عىل غري املقسوم هلا لغري
ّوإذا أراد السفر أقرع بينهن َ وخرج بالتي خترج هلا القرعةَ ْ ُ. 

وإذا تزوج جديدة خصها بـسبع إن كانـت بكـرا وبـثالث إن 
 .كانت ثيبا

 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .هذا يف النهار أما يف الليل فال يدخل إال لرضورة*  



شوز إال النـ* فـإن أبـت* نـشوز املـرأة وعظهـا* وإذا خاف
 .هجرها ورضهبا* هجرها فإن أقامت عليه

ُويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها ُ ْ َ. 
 
 
 
 

............................................................ 
 . أي ظن النشوز بظهور العالمات* 
 .وال جيوز هجرها ورضهبا ألنه مل يتحقق نشوزها* 
 .وحينئذ قد حتقق الزوج نشوزهاأي امتنعت عن الطاعة وأرصت عىل النشوز، * 
 النشوز  ويفهم منه أنه قبل أن يتكرر منها هيجرهـا ا أي أدامت عليه وتكرر منه*

وال يرضهبا، فيكون عندنا عىل كالم املصنف ثالث مراتب األوىل أن يظن نشوزها 
   فيعظها فقط، والثانية أن يعلـم نـشوزها بـدون أن يتكـرر منهـا فيهجرهـا فقـط

 يعلم نشوزها وإرصارها عليه بالتكرر فحينئذ يرضهبا، وهذا ضعيفوالثالثة أن 
األوىل أن يظن نشوزها فيعظها فقط، والثاين : واملعتمد أن ليس هنالك إال مرتبتان

 .   ولو بدون تكرر) الوعظ واهلجر والرضب ( أن يعلم نشوزها فيجوز الثالثة 
  



 " مسائل عملية "
 

دا لكوهنا طالبـة علـم زيد عنده زوجتان حيب إحدامها ج -١
 فأعطاها ليلتني ولألخرى ليلة فهل جيوز ذلك؟

 جعل زيد لكل واحدة من زوجاته األربع يومـا وليلـة يف -٢
األسبوع ولكنه ينام الظهر كل يوم يف بيـت الزوجـة الكبـرية 

 فهل جيوز ذلك؟ 
 أراد زيد أن يسافر إىل األردن وأخذ نـسائه يتنـازعن عـىل -٣

  من أمره فمن يأخذ؟ من تذهب معه فاحتار
  تزوج زيد عىل امرأته امرأة ثيبا فكم يقيم عندها؟ -٤
 

............................................................ 
ِ ال جيوز ذلك ألن التسوية يف القسم بني الزوجات واجبة-١ َْ. 
وم هلـا إال  ال جيوز ألنه ال بد من التسوية وال يدخل يف النهار عىل غـري املقـس-٢

 . حلاجة فيمكنه أن ينام عند من هلا القسم
 .  يأخذ من خترج قرعتها فال بد من القرعة حينئذ-٣
 . ثالثة أيام بلياليها ثم يبدأ بعمل الدور-٤



 امرأة زيد بدأت تتغري عـىل زوجهـا وتـصد بوجهـا عنـه -٥
 وتدير له ظهرها فامذ يفعل هلا؟

  فامذا يفعل هلا؟  امرأة خترج من بيت زوجها بال إذنه-٦
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 هذه أمارات النشوز غري املحققة فيكتفي بوعظها وتـذكريها بـاهللا وهتديـدها -٥

 .بسقوط النفقة
 ويسقط له ثالث وسائل يعظها وهيجرها ويرضهبا رضبا غري مربحهذه ناشز ف -٦

  .قسمها ونفقتها



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب الطالق "
 

 .حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه: الطالق هو
وبعد فرتة حصلت بينه وبينهـا مـشكلة ّزيد تزوج هندا : مثال

 .ِفقال هلا أنت طالق
فهنا زيد حل عقد النكاح الـذي كـان جيمـع بينـه وبـني هنـد 

 .وحصل ذلك بلفظ الطالق
أي يمكن أن يقـع الطـالق   " بلفظ الطالق ونحوه "نا وقول

َّ الطالق كأن يقول زيد أنت مرسبغري لفظ َ ُ ٌحةِ َ. 
ِ احرتاز عـن الفـسخ )بلفظ الطالق ونحوه(وهذا القيد أعني 
 .فهو ليس بطالق

َتزوج زيد هندا وعند إرادة الدخول هبا وجـدها رتقـاء : مثال ّ
ّهـا واسـرتد املهـر أي قد سد فرجها باللحم فأرجعهـا إىل أهل

 .فهذا فسخ وليس بطالق ألنه مل يقع بلفظ الطالق ونحوه
 



 :ثالثةوأركانه 
ٌ مطلق-١ ِّ َ  .وهو الزوج، وهو يف املثال زيد: ُ
ٌ مطلقة-٢ َ ََّ  .وهي الزوجة، وهي هنا هند: ُ
وهي اللفظ املستخدم حلل عقد النكاح وهـو هنـا :  صيغة-٣

 .قول زيد أنت طالق
 :طان رشِّفيشرتط يف املطلق

 .مكلفا، فال يصح طالق غري املكلف أن يكون -١
زيد زوج هنـد أصـيب بـاجلنون فطلـق زوجتـه حـال : مثال

 .يعترب طالقه ألن ألفاظه غري معتربة يف الرشعجنونه فهذا ال 
 ٨ سنني عقد له والده عىل بنـت عمرهـا ٨صبي عمره : مثال

لـرتابط سنني وهذا حيصل وجائز يلجأ إليه األولياء ملزيد من ا
 .بني األرس، فطلق الصبي زوجته فال يقع طالقه

زيد يتكلم وهو نائم فقال لزوجته يا فال نة أنـت طـالق : مثال
 .فال يقع طالقه ألنه غري مكلف

  . فال يقع طالقهمفاملجنون والصبي والنائم غري مكلفني



 . أن يكون خمتارا-٢
 أن أعجب األمري بزوجة زيد فأرسل عليه وقال له إمـا: مثال

تطلق زوجتك اآلن أو أفصل رأسك عن جسدك فقـال هـي 
 .طالق فال يقع طالقه لإلكراه

 يقـعفال ،  حال التطليقثبوت عقد النكاح ويشرتط يف املطلقة
 . وإن تزوجها فيام بعدمن ليست بزوجتهالطالق عىل 

 ثـم بعـد سـاعة قال زيد هلند إن تزوجتك فأنت طـالق: مثال
ه حال التطليـق مل تكـن زوجتـه تزوجها، فال يقع الطالق ألن

 .لغوا من الكالمقع فيكون الطالق مل يوافق حمال يقع عليه في
 . لفظ يدل عىل الفراق بني الزوجنيويشرتط يف الصيغة

 :وهذا اللفظ ينقسم إىل رصيح وكناية
فالرصيح لفظ يدل عىل الفراق وال حيتمل غريه فلذا ال يفتقـر 

 .إىل نية
 ، ومـا الق ، والـرساح ، والفـراقالطـ: هـي : وألفاظه ثالثة 

 .اشتق من هذه األلفاظ



 أو ة أنت طالق أو طلقتك أو أنت مرسحةقال زيد لزوجتفلو 
 . أو أنت مفارقة أو فارقتك فقد طلقترسحتك
أنـت طالقـة، ثـم قـال مل أقـصد إيقـاع قال زيد يا هند : مثال

 فال يقبل قوله وتطلق زوجتـه  وليس عندي نية تطليقالطالق
 فال حيتاج إىل ا الفظ رصيح ال يدل عىل غري هذا املعنىألن هذ

  .نية
وهبذا نعرف حكـم طـالق اهلـازل أي كـأن يمـزح زيـد مـع 
زوجته ويقول هلا أنت طالق فيقع الطالق ألنه استخدم لفظـا 
يدل عىل الطالق ووافق حمال وهو الزوجـة فيحـصل الفـراق 

 .ل عقد النكاح واهللا املستعانحيو
 .ظ الذي حيتمل الطالق وغريهوالكناية هو اللف

ة فيمكن أن يكـون املـراد أنـت َِّيلَة أو خَّيِرَكأن يقول هلا أنت ب
 خليةخلية من الزوج فيقع طالقا ويمكن أن يكون املراد أنت 

 . فال يقع طالقامن الدين واخللق



وألفاظ الكناية كثرية فكل ما حيتمل الطالق وينوي به الـزوج 
 .ت سبيلك أو اذهبي حيث شئتالطالق تطلق به كقوله خلي

حلقي بأهلك، فنسأله ماذا أردت فـإن اقال زيد لزوجته : مثال
قــال أردت أهنــا طالقــة فتطلــق، وإن قــال أردت أن تــذهب 
ألهلها مدة من غري طالق فيقبل قوله ونكـل رسيرتـه إىل اهللا 

 .تعاىل
 - الفراق-الطالق( فتلخص أن األلفاظ الرصحية يف الطالق 

 هبا الطالق سواء قـصد هبـا التطليـق أو ال ألن يقع) الترسيح
 .رصاحة اللفظ يغني عن اشرتاط النية

وألفاظ الكناية حتى وإن اشتهرت بني الناس يف الطالق فـال 
   .يقع هبا طالق إال إذا قصد الزوج التطليق ونواه بقلبه

  
  
  
  
  
  



 " أنواع الطالق "
 

 :نوعانالطالق 
ق الرجـل زوجتـه وهـي ِّوذلك بأن يطل: ائزالطالق اجل: أوال

 .طاهرة من احليض والنفاس، ومل جيامعها يف ذلك الطهر
زيد أراد أن يطلق هندا فيجب عليه أن يعرف هل هـي : مثال

حائض أو طاهر؟ فإذا كانت حائـضا مل يطلقهـا حتـى تطهـر  
جامعهـا يف ذلـك الطهـر قد وإذا كانت طاهرا فينظر فإن كان 
 .لقها فيه فيطفال يطلقها، وإن مل يكن قد جامعها

زيـد أراد أن يطلـق هنـدا وهـي حـائض فهـذا حـرام : مثال
ويسمى طالقا بدعيا ألنه خالف الـسنة ومـا عليـه الرسـول 

 .صىل اهللا عليه وسلم وأصحابه
فإن قيل فامذا يفعل وقد كرهها وتشاجر معها ورغـب بإهنـاء 

 الزواج؟



ينتظرحتــى تكمــل حيــضتها وفــور طهرهــا يوقــع : اجلــواب
 .الطالق

 بالـشهر جامعهـا ٣ويف يوم  بالشهر ١هند طهرت يوم : لمثا
 .، فال حيل الطالق حينئذزوجها

 ٤ كرههـا وقـد تـشاجر معهـا يف يـوم زوجهافإن قيل ولكن 
 بالشهر وأراد أن ينهي عقد النكاح فامذا يفعل؟

ينتظر حتى تكمل طهرها ثم حتيض ثـم إذا طهـرت : اجلواب
 بالــشهر ٢٣طلقهـا حينئـذ، فلـو كانــت ترجـع حتـيض يـوم 

 . بالشهر فآنذاك يطلقها١تطهر ثم ويستمر حيضها 
 وذلـك بـأن يكـون قـد وقـع يف حـال مّالطـالق املحـر: ثانيا

احليض، أو يف حال طهر ولكنه قـد جامعهـا فيـه، فهـو يقـع 
وتطلق املرأة ولكنه يأثم ألنه مل يلتزم بالرشع الـذي حـدد هلـا 

 .وقت الطالق
 .طالق يقع ولكنه يأثمزيد طلق هندا وهي حائض فال: مثال



زيد طلق هنـدا وهـي طـاهر ولكنـه جامعهـا يف ذلـك : مثال
 .الطهر فيقع الطالق ولكنه يأثم

زيد طلق هندا وهي طاهر ومل جيامعهـا يف ذلـك الطهـر : مثال
 . وهذا هو الطالق املرشوعُبعد فيقع الطالق وال يأثم

 مسألة هل جيوز طالق احلامل؟
 .ه والطالق واقعنعم جيوز وال إثم في: اجلواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أحكام الطالق "
 

 .من طلق زوجته فله مراجعتها ما مل تنقض عدهتا: أوال
ِزيد طلق زوجته هندا طلقة واحـدة أي قـال هلـا أنـت : مثال
ّ فهنا قد طلقت هندا ولكن الرشع أعطـى مهلـة للـزوج ٌطالق

ثالثـة ِلعله يرجع عن قراره وهذه املدة هي فرتة العـدة وهـي 
 يملك الزوج أن يرجع زوجته إىل عـصمته ولـو فيها، فرأطها

مل ترد املرأة ذلك وال حيتاج إىل عقد جديد ومهـر ألن الـزواج 
 .األول ال ينتهي إال إذا انتهت العدة

بمعنى أنه ال يتوهم أحد أنه بمجـرد أن قـال هلـا أنـت طـالق 
 ٣فتذهب وتتزوج فال بد أن تنتظر حتى تنتهـي عـدهتا وهـي 

أن يرجعها وذلـك  أن تنقيض العدة يملك الزوجأطهار فقبل 
ِبأن يقول هلا راجعتك ُ  .، فرتجع زوجة لهْ

ٌقال زيد هلنـد أنـت طـالق فأخـذت مالبـسها وحليهـا : مثال ِ
وذهبت لبيت أهلهـا وبعـد شـهر ذهـب زيـد هلـا وقـال هلـا 



راجعتك، فهنا رجعـت زوجتـه فـإن قالـت كـال أل أريـد أن 
هـي تك أمرهـا إال بعـد أن تنأرجع فال متلك هذا ألهنا ال متلـ

 .العدة
 :توضيح شأن العدة نرضب هذا املثاللو

 بالـشهر فطلقهـا زيـد، فيحـسب طهـرا ١هند طهرت يـوم  
 من ١ ثم طهرت مرة أخرى يوم ٢٣واحدا، فإذا حاضت يوم 

 ثـم ٢٤الشهر الثاين فهذا طهـر ثـان، فعـادت حاضـت يـوم 
 حاضت  فإذا فهذا طهر ثالث من الشهر الثالث١طهرت يوم 

 فقد انتهت عدهتا وصارت حرة ال يملـك الـزوج أن ٢٣يوم 
يراجعها، فإذا أرادها فعليها أن يطلب يدها مـرة أخـرى مـن 
وليها وجيعل هلا عقدا ومهرا ويستأذن الزوجـة فـإن مل ترغـب 

 .ّفيه فال تزوج ألهنا ثيب
خالل العدة يملـك الـزوج و أطهار ٣فاتضح أن عدة املطلقة 

جعها فقد بقي له تطليقتـان ألن املراجعـة ال مراجعتها وإذا را
 .تلغي احتساب الطلقات فليفهم هذا



وعلم أن الزوج إن طلق زوجته وهي طـاهر فحاضـت بعـد 
حلظة انقضت العدة بميض طهرين آخرين ألن ذلك الطهر قد 

 فإذا أكملـت طهرهـا الثالـث ورشعـت يف احليـضة احتسب
 .الثالثة فقد انتهت عدهتا وحل هلا الزواج

  أطهـار كاملـة فـإذا٣حـائض فـال بـد مـن  وإن طلقها وهي
 .دخلت عليها احليضة الرابعة انقضت عدهتا

 .فعلم أن العدة تبدأ وقت طهر وتنتهي حال حيض
 .يملك احلر ثالث تطليقات ويملك العبد تطليقتني: ثانيا
زيد حر فطلق زوجته مرة ثم راجعهـا ثـم طلقهـا مـرة : مثال

 الثالثـة فتحـرم عليـه املـرأة وال أخرى ثم راجعها ثم طلقهـا
 .يتمكن من مراجعتها أو العقد عليها مرة أخرى

زيد عبد فطلق زوجته مرة ثم راجعها ثـم طلقهـا مـرة : مثال
أخرى فتحرم عليه وال قدرة له بعد عىل مراجعتهـا أو العقـد 

 .عليها



فيها له وتسمى املرأة التي تطلق طلقة أخرية بائن أي الرجعة 
 .صالوقد تم االنف

وكذلك املرأة إذا طلقـت طلقـة واحـدة ثـم انقـضت عـدهتا 
 .فتصري بائنا لسقوط الرجعة وإن أمكن الزواج بعقد جديد

فاتضح أن املطلقة إما أن تكون بائنا أو رجعية، فإذا كانـت يف 
عدهتا فهي رجعية إال إذا كانت الطلقة األخـرية فإهنـا تـصري 

 .عدهتابائنا بنفس الطلقة األخرية وإن مل تنقض 
ّإذا طلق احلر زوجته ثالثا أو العبـد زوجتـه اثنتـني فـال : ثالثا

 .حتل الزوجة حتى تنكح زوجا جديدا
 :وحيصل ذلك باجتامع هذه األمور

 . أن تنقيض عدهتا من زوجها األول-١
 . أن يعقد عليها زوج ثان-٢
 أن يدخل هبا الزوج الثـاين، فلـو مـات قبـل الـدخول أو -٣

 .مل حتل للزوج األولطلقها قبل الدخول 
 . أن يطلقها الزوج الثاين بعد الدخول-٤



 أن تنقيض عدهتا من زوجها الثاين ألهنا ما دامت يف العدة -٥
فللـزوج أن يراجعهـا، فــإذا انقـضت عــدهتا جـاز أن ترجــع 

 .لزوجها األول بعقد جديد
) للحـر ( بمعنى أن اهللا سبحانه جعل الطالق ثـالث مـرات 

 نفسه وال يندم أشد النـدم فـإذا طلـق كي يتمكن من مراجعة
زيد هندا فليطلقها مرة واحدة قائال هلا أنت طالق، ثم إذا ندم 
فلرياجعها ثم إذا حصل أمر وأراد أن يطلقهـا فليطلقهـا مـرة 
واحدة فإذا ندم فلرياجعها وقد بقـي لـه طلقـة واحـدة فـإذا 

الـسنة يف  حدث أمر وطلقها الثالثة فقد بانت منه وهـذه هـي
 .ليقالتط

  فهل يقع؟دفعة واحدةولكن لو طلق طلقتني أو ثالثا 
 .نعم: اجلواب
قال زيد هلند أنت طالق اثنتني فهنا استخدم لفظ اثنتـني : مثال

 وتبقـى لـه طلقـة مع قوله أنت طالق فتطلـق طلقتـني اثنتـني
 .واحدة ويكون هو الذي استعجل



قـا قال زيد هلند أنت طالق ثالثا، فهنا تطلق زوجته طال: مثال
 .بائنا وحترم عليه حتى تنكح زوجا غريه

وهذا يقع كثـريا اليـوم يف املجتمعـات يطلـق ثالثـا ثـم يـأيت 
اهللا املسجد يبحث عن فتيا لريجع زوجته شاكيا حاله وعياله ف

 .املستعان
 .َّيصح الطالق معلقا عىل رشط أو صفة: رابعا

 إن ٌ طـالقِأنـت:  زيـد لزوجتـهمثال تعليقه بالرشط أن يقـول
  َ الـدارِ أخـوكَ إن دخـلٌ ، أو أنـت طـالقِ مـن الـدارِرجتخ

 .فتطلق إن هي خرجت من الدار ، أو إن دخل أخوها الدار
ومثال تعليقه عىل صفة أن يقول زيد لزوجته أنت طالق عنـد 
رجوع أبيك من السفر، أو أنت طالق يف شهر رمضان فتبقـى 

 .  إىل أن يرجع أبيها أو يدخل رمضان فتطلقة لهزوج
 
 
 



 :يصح االستثناء يف الطالق بثالثة رشوط: ساخام
  .ى باملستثنى منهن أن يصل الزوج املستث-١
 . أن ينوي االستثناء قبل فراغه من املستثنى منه-٢
 .ِمنه مستغرقا أن ال يكون املستثنى -٣

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
زال إن االستثناء أسلوب من أساليب اللغة العربية وهـو ال يـ

 .مستخدما حتى يف هلجتنا العامية
 بلفظ واحد أكثـر  الزوجواالستثناء يف الطالق معناه أن جيمع

        وهـي،ً ثم يطرح بعضا منها بأداة االسـتثناء،من طلقة واحدة
 .)ّإال ( 

 .قال زيد لزوجته أنت طالق ثالثا إال واحدة: مثال
 . ، فتطلق املرأة طلقتني٢=١-٣أي 

 . لطلقت ثالثافلوال االستثناء
تفتقـر لكـن ًفإذا هذه الطريقة يف التطليق جائزة وصـحيحة و 

 :إىل ثالثة رشوط هي



 . أن يصل الزوج املستثنى باملستثنى منه-١
 :مثال يوضح هذه املصطلحاتإليك و

 .، فتطلق هنا طلقة واحدةأنت طالق ثالثا إال اثنتني: قال زيد
ــا(فـــ  ــه، و) ثالث ــني(مــستثنى من أداة ) إال ( و مــستثنى ) اثنت

 .االستثناء
لكي يصح االستثناء جيب أن يكـون : إذا علم هذا هذا فنقول

الكالم متصال يف العرف بحيث يعد مجلة واحدة فال يصح أن 
 .أو يتكلم بكالم آخر ثم يرجع يستثنييسكت 
قال زيد هلنـد أنـت طـالق ثالثـا ثـم سـكت دقيقـة أو : مثال

يصح وقـد طلقـت ثالثـا دقيقتني ثم قال إال واحدة، فهذا ال 
وبانت منه، أو يقول أنت طالق ثالثا ثم يقول هلا هي احزمـي 
متاعك وغادري البيت ثم يقول إال واحـدة فهـذا لغـو وقـد 

 .طلقت ثالثا
 
 



 . أن ينوي الزوج االستثناء قبل فراغه من املستثنى منه-٢
قال زيد أنت طالق ثالثا، فكلمة ثالث هنا هي املستثنى : مثال
ل أن يفرغ من النطـق هبـا جيـب أن يكـون عنـده نيـة منه فقب

 .االستثناء وإال مل يصح االستثناء
فلو قال أنت طالق ثالثا وهو عازم عىل أن يطلقهـا ثالثـا ثـم 
بعد أن قال كلمة ثالث ونطق باحلرف األخري وهو الثـاء أراد 
أن يستثني فقال إال واحدة، فهنا وإن حصل اتصال يف العرف 

دة بــشكل متــصل باجلملــة األوىل إال أنــه بــأن قــال إال واحــ
أثنـاء اليصح االستثناء ألنه نوى بعد فـوات األوان فـال بـد 

 حيصل يف قلبه نيـة االسـتثناء قبـل أنأن أنت طالق ثالثا قوله 
 .يتم هذه اجلملة وإال طلقت ثالثا ومل ينفعه االستثناء

نطـق  االستثناء قبل فراغه مـن ال أن ينويّ املطلقعىلأن فعلم 
ّ فلو أتم كالمه األصيل، ثم طـرأ ،بالكالم األصيل املستثنى منه

 .ءًعىل باله أن يستثني منه شيئا، مل يصح االستثنا



وهنا سؤال لو قال الزوج أنا اسـتثنيت ولكنـي ال أعلـم هـل 
 نويت االستثناء يف حينها أوال فام احلكم؟

ال عربة باالستثناء حينئذ ألن األصـل عـدم وجـود : اجلواب
 .النية
 . أن ال يستغرق املستثنى املستثنى منه-٣

 .أي يكون مساويا له فحينئذ يبطل االستثناء
 .قال زيد أنت طالق ثالثا إال ثالثا: مثال

ومـساواة بـني املـستثنى واملـستثنى منـه فهنا حصل استغراق 
 .فيبطل االستثناء وتطلق ثالثا

       
  
 
 
 
 



 " باب اخللع "
 

 .دفعه املرأة للزوجهو طالق بامل ت: اخللع
هند كرهت زوجها فقالت له أريد أن تطلقني فقـال ال : مثال

خـذها وطلقنـي فقـال هلـا $ ٢٠٠٠أطلقك فقالـت عنـدي 
 .ُفقالت قبلت$ ٢٠٠٠ِك بـ ُطلقت

 .فتطلق طلقة واحدة ومتلك أمر نفسها
 بـل هـو نـوع مـن افعلم أن اخللع ليس فسخا أو نوعا جديد

لقات فمن خلـع امرأتـه مـرة أنواع الطالق وينقص عدد الط
فقد بقي له طلقتان ومن خلعها ثـالث مـرات فقـد حرمـت 

 .عليه
ُويمكن أن يستخدم لفظ اخللع كأن يقول هلا زيد خلعتـك بــ 

 .فتقول قبلت$ ٢٠٠٠
وعلم أيضا أن اخللع هو عقد حيتاج إىل إجياب وقبول بخالف 
ــاج إىل قبوهلــا  ــدا مل حيت ــد أن يطلــق هن الطــالق فلــو أراد زي



موافقتها بخالف اخللع فال بـد مـن موافقـة الطـرفني ألنـه و
 .كالبيع سيقدم فيه ثمن مايل مقابل خلوص املرأة من الزوج

 :والفرق بني الطالق العادي واخللع هو
 يثبـت فيـه -أي الـذي لـيس فيـه مـال-الطالق العادي  -١

للرجل حق الرجعة حتى تنتهي عدهتا كام بيناه، أما اخللع فهو 
 .ألنه وقع بعوضطالق بائن 

فلو قال زيد طلقتك بــكذا فقالـت قبلـت فـال يملـك حـق 
قـد انتهـى فاملراجعة فليس له بعد ذلـك أن يقـول راجعتـك 

األمر، فإذا انتهت عدهتا جاز هلا أن تتزوج غريه فإن رغب هبا 
 .مرة ثانية فال بد من عقد جديد ومن مهر ومن موافقتها

 .اه وجيوز يف اخللعحيرم الطالق يف احليض كام بين: ثانيا
فلو خلع زوجته وهي حائض جـاز ذلـك وال إثـم فيـه ألنـه 

 .صدر بطلبها
املطلقة الرجعية يلحقها الطالق الثاين أما املختلعـة فـال : ثالثا

 .هنا بانت منه وصارت أجنبية لهيلحقها طالق أل



قال زيد هلند أنت طالق فهـذه متـسك العـدة ولـه حـق : مثال
 هلـا مـرة أخـرى أنـت طـالق فهـذه الرجوع وبعد يومني قال

 قال هلا أنت طالق فهـذه طلقـت أسبوعطلقت مرتني ثم بعد 
ثالثا فاتضح أن املطلقة الرجعية أي التي يف عـدهتا يمكـن أن 
يلحقها طالق جديد ألهنا ما دامت يف العدة يمكن مراجعتها 

 .فلم ينفسخ الرباط بينهام
ه وال يملـك أما املختلعة فال يلحقها طـالق ألهنـا بانـت منـ

 .مراجعتها
فقالت قبلت، وبعـد $ ٤٠٠قال زيد هلند أنت طالق بـ : مثال

ساعة قال هلا أنت طـالق ، فـال يلحقهـا الطـالق وال يـنقص 
 .ويعترب لغوا ألن املختلعة ال يلحقها طالق الطلقات

 
    
 
 

  



 " تنبيه "
 

ي  فاجلـائز يـسمى بالـسنإن الطالق نوعان جائز وحـرام:قلنا
 . بالبدعيواحلرام يسمى

يـسلكها ، وهنالـك طريقـة أخـرى  وهذه طريقة يف التقـسيم
 :نذكرها اآلن وهي تقسيم الطالق إىلبعض العلامء 

  .غري سني وغري بدعي-٣ بدعي، -٢ سني، -١
: ونعني بغري السني وغري البدعي هو طالق من ييل من النساء

 ).واملختلعة  وغري املدخول هبا واحلامل،الصغرية، واآليسة،(
 .فهؤالء النساء جيوز طالقهن يف احليض ويف الطهر بال إثم

 سنوات ومل حتض بعـد ٩تزوج زيد بنتا صغرية عمرها : مثال
فطلقها بعد اجلامع مبارشة فهذا جائز وال يوصف الطالق هنا 

 .بأنه سني وال بدعي ألهنا ليست من ذوات احليض
امـرأة كبـرية قـد انقطـع  يأوكذلك لو كانت زوجتـه آيـسة 

 سنة فهذه لـه أن ٧٠ضها بسبب عمرها كأن يكون عمرها حي



يطلقها متـى مـا يريـد ألهنـا ليـست مـن ذوات احلـيض وال 
 .يوصف طالقها بأنه سني أو بدعي أيضا

وكذلك احلامل فإذا طلق زيد زوجته وهي حامل فال مشكلة 
سواء جامعها أو مل جيامعها سواء نزل عليهـا احلـيض يف فـرتة 

 احليض أو مل ينزل عليها حيض فهـذه احلمل وطلقها يف وقت
جيوز طالقها بأي وقـت وال يوصـف طالقهـا بأنـه سـني أو 

 .بدعي
وكذلك غري املدخول هبا فلو طلق زيد زوجته قبل أن يـدخل 
هبا أي كان قد عقد عليها فقـط فيجـوز طالقهـا ولـو كانـت 

 .عليها الدورة وال يوصف طالقها بأنه سني أو بدعي
رأة التي طلبت الطالق ودفعـت مـاال وكذلك املختلعة أي امل

لتخلص من زوجهـا فهـذه تطلـق يف أي وقـت وال يوصـف 
 .طالقها بأنه سني أو بدعي

فهؤالء النساء اخلمس ال يوصف طالقهن بأنه سني أو بدعي 
 .ويطلقن يف أي وقت بال حرمة



فـإن طلقـن يف وقـت احلـيض أو يف أما ما عداهن من النساء 
بدعي حمـرم، وإن طلقـن يف غـري طهر جامعها فيه فهو طالق 

 .ذلك الوقت فالطالق سني جائز
 :وهذه تعاريف األقسام السابقة

 الطالق غري السني وغري البدعي هـو طـالق مخـس مـن -١
-غري املـدخول هبـا-احلامل- اآليسة-الصغرية( النساء هن 
 . طالقهن يف أي وقتجيوزفهؤالء ) املختلعة

ذكرنا مـن النـساء يف  الطالق السني هو طالق ما عدا من -٢
 .ُوقت طهر مل جتامع فيه فهذا طالق جائز 

 الطالق البدعي هو طالق ما عدا من ذكرنا من النساء إذا -٣
وقع يف وقت حيض أو يف وقت طهر قد جامعهـا فيـه الـزوج 

 .وهو حرام
 

 
 



 " خالصة الباب "
 

 .حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه: الطالق
 .َّمطلقة وصيغةِّمطلق و: وأركانه ثالثة

 .ِّفيشرتط يف املطلق التكليف واالختيار
 .ويشرتط يف املطلقة قيام الزوجية عند التطليق

 رصحيـا نويشرتط يف الصيغة لفظ يدل عىل الفراق سواء أكـا
 .أو كناية

 .حيتاج نيةواللفظ الرصيح هو الطالق والرساح والفراق وال 
 نحـو احلقـي ق وغريهواللفظ الكنائي هو كل ما حيتمل الطال

 .بأهلك وهو حيتاج إىل نية ليقع
 .قسامن جائز وحمرموالطالق 

 .فاجلائز أن يقع يف طهر مل جيامعها فيه
 .واملحرم أن يقع يف حيض أو يف طهر جامعها فيه

 : أحكام هيمخسةوللطالق 



 .يملك احلر ثالث تطليقات ويملك العبد تطليقتني: أوال
 . أو صفةَّيصح الطالق معلقا عىل رشط: ثانيا
 :يصح االستثناء يف الطالق بثالثة رشوط: ثالثا
 . أن يصل الزوج املستثنى باملستثنى منه-أ
 . أن ينوي االستثناء قبل فراغه من املستثنى منه-ب
  .ِ أن ال يكون املستثنى منه مستغرقا-ج

من طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتني فله مراجعتهـا : رابعا
 .ما مل تنقض عدهتا

من طلق زوجته ثالثا فقد بانت زوجته منه وال حتـل : خامسا
 .له حتى تتزوج غريه ويدخل هبا ثم يفارقها
 .واخللع هو طالق عىل عوض تدفعه املرأة
 :ويفارق اخللع الطالق بثالثة أمور هي

 . ال رجعة يف اخللع ألنه طالق بائن-١
 . حيل اخللع يف احليض أو يف طهر جامعها فيه-٢
 . ٌ طالقَعةِتل ال يلحق املخ-٣



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 

 الطالق
 

                    أركانه                                                أحكامه 
     ) اختيار-تكليف( مطلق                                 

 )يةقيام الزوج( مطلقة                                 
 )لفظ يدل عىل الفراق(                                 صيغة 

 
 .                                للحر ثالث تطليقات وللعبد تطليقتني
 .                                يصح الطالق معلقا برشط أو صفة

 .رشوطه                                يصح االستثناء يف الطالق ب
                                 من طلق زوجته واحدة أو اثنتني فله مراجعتها ما مل تنقض عدهتا

 .                                من طلق زوجته ثالثا فال حتل له إال بعد زوج آخر
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                               
ُلعُواخل  *.جائز عىل عوض معلوم* ْ

 .ومتلك به املرأة نفسها، وال رجعة له عليها إال بنكاح جديد
 .ويف احليض* وجيوز الطالق يف الطهر

ُوال يلحق املختلعة الطالق َ.* 
 

............................................................ 
 .الطلقاتهو طالق عىل مال تدفعه املرأة، وينقص به عدد * 
، وهذا ليس بقيد فلو حذفه كان أوىل ألنـه $٥٠٠ كـ أي أن يكون املال معلوما* 

يصح اخللع ولو عىل عوض جمهول كأن خالعها عىل ثوب ومل يبني صفته فحينئـذ 
 يفسد املسمى ويلزم مهر املثل أي إن كان العوض معلوما يف اخللع وجـب نفـسه

ملثل أي تدفع املـرأة مهـر مثيالهتـا مـن وإن كان جمهوال فسد ولزم بدال عنه مهر ا
 .  النساء ثمنا لطالقها منه

 .ولو كان قد جامعها يف ذلك الطهر* 
ألنه طالق بائن فقدصارت باخللع أجنبية منه وقد ذكرنا أن الطالق ال يلحـق * 

 . األجنبية كأن قال إن تزوجتك فأنت طالق



 فصل
 

 .رصيح وكناية: *والطالق رضبان
 .ّالطالق والفراق والرساح: لفاظفالرصيح ثالثة أ

 .وال يفتقر رصيح الطالق إىل نية
 *.كل لفظ احتمل الطالق وغريه، ويفتقر إىل النية: والكناية

ُرضب يف طالقهن سـنة وبدعـة وهـن : رضبان* والنساء فيه
  .*ذوات احليض

 
............................................................  

 . بحسب الصيغة فإن كانت رصحية فالطالق رصيح وإال فكنايةهذا التقسيم* 
 .وال تنحرص ألفاظه نحو أنت لست زوجتي* 
أي يف الطالق وخالصته أنه قسم النساء إىل قسمني قسم ليس يف طالقهن سنة * 

  يف الرشح فراجع ذلكوال بدعة وقسم يف طالقهن سنة وبدعة وكنت قد فصلت
 . املحرموأراد بالسنة اجلائز وبالبدعة

 قوله ذوات احليض خيرج الصغرية واآليسة، ولكن يف التعبـري قـصور ألنـه ال *
   .خيرج احلامل واملختلعة وغري املدخول هبا ألهنن حيضن



ِفالسنة أن يوقع الطالق يف طهر غري جمامع فيه ُِ. 
. ِوالبدعة أن يوقع الطالق يف احليض أو يف طهر جامعهـا فيـه

ــنة ــن س ــيس يف طالقه ــعِورضب ل ــن أرب ــة، وه * وال بدع
 .ُالتي مل يدخل هبا*ِالصغرية واآليسة  واحلامل، واملختلعة 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .بل مخس ألننا زدنا غري املدخول هبا* 
هذا ليس بقيد فاملختلعة ليس يف طالقها سنة والبدعـة سـواء دخـل هبـا أو مل * 

 هبا، فلو أضاف الواو وقال واملختلعة والتي مل يدخل هبـا وجعلهـن مخـس يدخل
 .بدل قوله أربع كان أوىل وأصح



 فصل
 

 .ويملك احلر ثالث تطليقات والعبد تطليقتني
 .به*ويصح االستثناء يف الطالق إذا وصله

 .ويصح تعليقه بالصفة والرشط
 .قبل النكاح* وال يقع الطالق

 .لصبي واملجنون والنائم واملكرها: *وأربع ال يقع طالقهم
 
 

............................................................ 
أي إذا وصل الزوج املستثنى باملستثنى منه بأن ال يقع فاصل كسكوت وكـالم * 

 وأكمـل االسـتثناء  يـسريينأجنبي واليرض لو سكت لتنفس أو سعال وعطـاس
 واحـدا وذكرنـا رشطـني آخـرين ومهـا نيـة م إن املصنف ذكـر رشطـا، ثمبارشة

 .االستثناء وعدم االستغراق
 .َّألنا ذكرنا أن رشط املطلقة قيام الزوجية حال التطليق* 
ِّألنا ذكرنا أن رشط املطلق التكليف واالختيار  فالصبي واملجنون والنائم غـري * 

 .مكلفني واملكره غري خمتار



 فصل
 

ُ فله مراجعتها ما مل تـنقض *ّوإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتني
ُعدهتا، فإن انقضت عـدهتا حـل لـه نكاحهـا بعقـد جديـد ُ*  

 . عىل ما بقي من الطالق*وتكون معه
َفإن طلقها ثالثا مل حتل له إال بعد وجود مخس رشائط ِ ّ ُانقضاء : ِ

ِعدهتا منـه * ُ بغـريه، ودخولـه هبـا وإصـابتها*ُ، وتزوجيهـا*ِ
 .وانقضاء عدهتا* وبينونتها منه

........................................................... 
د بل ال بعال خيفى أن هذا يف احلر أما العبد فإذا طلق اثنتني فليس له مراجعتها * 

 .حتل له حتى تنكح زوجا غريه
 .أي ومهر وويل وشهود ألنه عقد جديد* 
 .فال تتوهم أن الرجعة تلغي عدد الطلقات* 

 . تتزوج الرجل الثاينكي تستطيع أن * 
 .غري زوجها األولبأي تزويج الويل هلذه املرأة * 

 .الدخول واإلصابة بمعنى واحد وهو اجلامع * 
 .فسخ الزواج أو يطلقهاُيموت أو يأي صريورهتا بائنا بأن * 



 " مسائل عملية "
 

$ ١٠٠٠ طلبت امرأة من زوجها الطالق عىل أن تدفع له -١
فقالت قبلت ثم بعد سـاعة قـال $ ١٠٠٠فقال هلا طلقتك بـ 

 صح؟ يال أريد املال لقد راجعتك فهل
 خلع زيد زوجته ثم طلقهـا ثالثـا ثـم بعـد ذلـك أراد أن -٢

 يعقد عليها فهل جيوز؟
 تشاجر زيد وهند فقال هلا اذهبـي فقـد طلقتـك ثـم نـدم -٣

 وقال وقال مل أكن ناويا للطالق حني التلفظ فهل تطلق؟
  حامل فهل جيوز ذلك؟طلق زيد زوجته وهي -٤
 

............................................................ 
   . ال يصح ألن اخللع طالق بائن ال رجعة فيه إال بعقد جديد-١
 نعم جيوز ألن املختلعة ال يلحقها طالق، فهو حينام قال هلا أنت طـالق ثالثـا -٢

 .لقكانت أجنبية منه فلم يوافق الطالق حمال لتط
 . ال يقبل قوله وقد طلقت ألنه استعمل لفظا رصحيا ال حيتاج لنية-٣
 . نعم جيوز ويقع الطالق-٤



 طلق زيد زوجته يف طهر جامعها فيه ولكنها كانـت آيـسة -٥
 فهل يأثم؟

طلق زيد زوجته قائال هلا أنت طالق ثالثا ثم قال هلـا قـد  -٦
 راجعتك فهل يصح؟

  إال اثنتني فكم تطلق؟ قال زيد هلند أنت طالق ثالثا-٧
 قال زيد هلند إذا خرجت من الدار مرة أخرى فأنت طالق -٨

 ثم خرجت من غري علمه ومل ختربه فام هو احلكم؟
  طلق جمنون زوجته فهل تطلق؟-٩
 
 

............................................................ 
 . ال يأثم ألن اآليسة جيوز طالقها يف كل وقت-٥
 . ال يصح فقد طلقت ثالثا وال حتل له إال بزوج آخر-٦
 ).أنت طالق ثالثا(  تطلق واحدة إن كان ناويا لالستثناء حني قوله -٧
 . تطلق وعليه أن تعلمه فقد يراجعها-٨
 . ال تطلق ألنه غري مكلف-٩



 طلق زيد زوجته ثالثا ثم إهنـا تزوجـت غـريه وطلقهـا -١٠
 ترجع لزيد؟وانقضت عدهتا منه فهل جيوز أن 

 طلق زيد زوجته قال هلا أنت طالق مـرتني ثـم راجعهـا -١١
 فهل جيوز وكم بقي له؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 . نعم جيوز ذلك-١٠
 . نعم جيوز وقد بقي له طلقة واحدة-١١

  



 
 

 
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب اإليالء "
 

ٍحلف زوج :اإليالء ُ ِ  مطلقـا أو ِهِ زوجتـِ من وطءِ عىل االمتناعَ
 .ٍ أشهرِ عىل أربعةُ تزيدًمدة
 .واهللا ال أجامعكهلا قال هند فوزوجته تشاجر زيد : مثال

ً موليافهنا زيد حلف باهللا أن ال يطء زوجته فيصري َ ِْ ُ. 
زوجته غري  أي حلف عىل االمتناع من وطء " مطلقا "وقولنا 

ِحمدد بمدة بأن قـال واهللا ال أطـؤك، فهنـا مل حيـدده املـدة بـل 
ُأطلق، وكذا إذا أبد بأن قال واهللا ال أطؤك أبدا فهو م ٍولّ ْ. 

ي أن اإليالء إما أن أ "أو مدة تزيد عىل أربعة أشهر  " وقولنا
مدة فيكون مطلقا أو يكون باحللف عىل أن ال يطء بدون ذكر 

يذكر مدة تزيد عىل أربعة أشهر بأن قـال زيـد واهللا ال أطـؤك 
 .مخسة أشهر، فهنا املدة أكثر من أربعة أشهر فيكون موليا



شهرا أو شهرين أو ثالثة أو   أسبوعاإذا قال واهللا ال أطؤك أما 
أشهر أو أربعة أشـهر فإنـه ال يكـون موليـا وال تنطبـق عليـه 

 .ذكرهااألحكام التي سن
 ألنه حلف عـىل وحكم اإليالء هو احلرمة واإلثم عىل الزوج

 أن يرض زوجته ملا يف ترك الوطء تلـك املـدة مـن الـرضر هبـا
 .واإليذاء هلا

 بقي أن يقال فهل اإليالء أي احللف املذكور يعترب طالقا ؟
 .ال يعد طالقا: اجلواب

ًامذا يرتتب عليه أي إن صـار الـزوج موليـا إن قيل فف َ ِْ بحلفـه ُ
 املذكور فامذا يلزمه ؟

 : كاآليتاجلواب
 أشـهر فـإن ٤ الــ تـتم حتى لف من يوم احليمهل الزوج -١

فقد رجع عن إيالئه وعليـه أن يف تلك الفرتة جامعها كان قد 
 .طعم عرشة مساكنييدفع كفارة اليمني كأن ي



 أشهر ومل جيامعها فلهـا أن تـصرب وهلـا أن ٤ فإن جتاوز الـ -٢
 . ليأمره بالعودة واملعارشة أو يطلقهاإىل القايضترفع أمرها 

 فإن رفعـت أمرهـا إىل القـايض فيـستدعيه ويطلـب منـه -٣
الرجوع واجلامع أو يطلق فـإن رجـع وجـامع فقـد عـاد عـن 

 .إيالئه وإن طلق فيقع طالقه
 فإن امتنع عن التطليق طلق احلاكم الزوجة بنفـسه طلقـة -٤

النة نيابة عـن فـالن واحدة رجعية أي يقول القايض طلقت ف
 .طلقة واحدة رجعية

ربام كثريا من النساء ال تطلب منه اجلامع وال ترفع أمرها : تنبيه
حياءا ولكن هذا ال يعفي الزوج من اإلثـم فعليـه إىل القايض 

ر أن يتقي اهللا وحيصن زوجته وليخش عىل أهلـه مـن الفجـو
 .نسأل اهللا العافية

 
 
 



 " اإليالء رشوط "
 

لزوج ممن يصح طالقه وقد ذكرنا أنه ال يـصح أن يكون ا -١
طالق من شخص حتى يكون مكلفا وخمتـارا فكـل مـن ال ال

 .يصح طالقه ال يصح إيالؤه
 .قال جمنون واهللا ال أطؤك أبدا فهذا ال يصح إيالؤه: مثال
ــول واهللا ال -٢ ــأن يق ــني ك ــف ويم ــك حل ــون هنال  أن يك

ا لو قال أجامعك أو وعزة اهللا ال أطؤك ونحو ذلك بخالف م
 .لن أجامعك أبدا، فهذا ال يكون إيالءا فاحللف أمر البد منه

 أن تكون املدة تزيد عىل أربعة أشهر ، وهذا قد ذكرناه من -٣
قبل وقلنا إنه إن أطلق بأن مل حيدد مدة أو حددة مدة أكثر مـن 

 .يس ذلك إيالءلأربعة أشهر فهو مول، وإال ف
 . أشهر٣عك قال شخص لزوجته واهللا ال أجام: مثال

   .  الء وال ينطبق عليه حكمهيفهذا ليس بإ
 

  



 " خالصة الباب "
 

حلف زوج عىل االمتناع من وطء زوجتـه مطلقـا أو : اإليالء
 .مدة تزيد عىل أربعة أشهر

 .وحكمه هو اإلثم عىل الزوج
 أن يمهل الزوج أربعة أشهر وبعدها للزوجة أن ويرتتب عليه

  بالرجوع واجلـامع أو بـالطالقترفع أمرها إىل القايض فيأمره
  .فإن أبى ومل يفعل أيا منهام طلقها القايض بنفسه

 :ورشوطه ثالثة
 .       أن يكون الزوج ممن يصح طالقه-١
 . أن يكون هنالك حلف ويمني-٢
 . أن تكون املدة تزيد عىل أربعة أشهر-٣
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
  اإليالء

  
  

   رشوطه حكمه                                                           
 .ِ تطليق املويلةصح                                             )  أشهر ثم خيري بني العودة والتطليق٤يمهل ( 

   .  احللف                                                                    

  أشهر٤الزيادة عىل                                                                   
                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                 
 تزيـد عـىل ً أو مـدة،*ً أن ال يطأ زوجتـه مطلقـا*وإذا حلف

ٍولُفهو مبعة أشهر أر ُويؤجل له.ْ َ أربعـة -*ْ إن سألت ذلـك-ّ
، أو الطـالق، فـإن * والتكفـري* بـني الفيئـة*ّ ثم خيري،أشهر

 ).ّامتنع طلق عليه احلاكم
 

............................................................ 
 .أي الزوج ويشرتط فيه أن يكون ممن يصح طالقه* 
 .أي غري حمدد بمدة* 

هم منه أن املدة ال حتسب وال يبدأ باإلمهال إال إذا سألت وطلبـت الزوجـة يف*  
ذلك، وهذا ليس بصحيح بـل املـدة تلقائيـا تـرضب عـىل الـزوج ويبـدأ العـدد 

  . أوىلبالتناقص تدرجييا كل يوم، فقوله إن سألت ذلك ليس بقيد فلو رفعه لكان
 . فال خيريه القايضربتأي خيريه القايض بطلب املرأة ذلك منه بخالف ما لو ص* 
ِ الفيئة هي العودة والرجوع عن يمينه وحيصل ذلك بأن يدخل حشفته يف قبلها* ُ. 

أي التكفري عن يمينه، كام لو قال واهللا ال أجامعك ثـم خـريه القـايض فاختـار * 
 .الرجوع واجلامع فإنه يكون حينئذ قد نقض يمينه فتلزمه كفارة اليمني



 " مسائل عملية "
 

 زيد أن ال جيامع هندا أبدا فامذا يلزمه؟ حلف -١
 قال زيد وهو جمنون لزوجته واهللا ال أجامعك سنتني فهل -٢

 يصح إيالؤه؟ 
واهللا ال أجامعـك شـهرين فهـل يعتـرب لزوجتـه  قال زيد -٣

 موليا؟
  قال زيد هلند لن أجامعك أبدا فهل يعد هذا من اإليالء؟ -٤
 
 
 

............................................................ 
 ٤ّ ولكن إن أرص يمهل حتى تنتهـي ٌكفر ألنه إثمُ يلزمه أن يعود عن يمينه وي-١

    .أشهر ثم ترفع الزوجة أمرها إىل القايض ليخريه بني العودة أو الطالق
 . ال يصح ألنه غري عاقل فال يصح طالقه-٢
 . أشهر٤ ال يعترب لعدم جتاوز املدة -٣
   .نه البد من اليمني ال يعد أل-٤



 " باب الظهار "
 

 .من حمارمهتشبيه الرجل زوجته بأنثى : الظهار
 .ّتشاجر زيد وزوجته هند فقال هلا أنت عيل كظهر أمي: مثال

ّأي أنت حرمت عيل مثلام حترم عيل أمي ّ. 
ٌفهنا شبه زيد هندا بواحدة من حمارمه وهي أمه ّ. 

 .ذنوب وفيه إثم كبري هو أنه كبرية من كبائر الوحكم الظهار
 وهنا يسأل هل هو طالق؟

 .ال ليس بطالق: اجلواب
 فإن قيل فامذا يرتتب عليه؟

كـون طلق، وإن مل يتبعه فيُإن اتبع الظهار بالطالق فت: اجلواب
 .عائدا وتلزمه الكفارة التي سنذكرها

ّقال زيد هلند أنت عيل كظهر أختـي ثـم قـال هلـا أنـت : مثال
ح فقـد طلقـت منـه زوجتـه ويـصري طالق، فهنا األمر واضـ

 .الظهار لغوا أي الحكم له



 ِّبنتي، ثم سكت ومل يطلق اّقال زيد هلند أنت عيل كظهر : مثال
فهنا بام أنه مل يتبع الظهـار بـالطالق فقـد صـار عائـدا تلقائيـا 

 .فتلزمه الكفارة
 وما هي الكفارة؟

 :هي ما ييل: اجلواب
 :رتط فيها أمرانويش يعتق رقبة أي يعتق عبدا أو أمة -١
 . اإليامن فال يصح عتق عبد أو أمة كافرين-أ

 أن يكون العبد أو األمة سليمني من العيـوب املـرضة يف -ب
الكسب والعمل فال يصح عتق أمة عمياء أوعتق عبد مقطوع 

 . ونحو ذلكاألطراف
أما العيوب التي ال ترض بالعمل كأن يكـون العبـد أصـلع أو 

 ألن ذلـك ال يمنـع اء فـال يـرضتكون األمة قبيحـة أو شـوه
 .العمل
 جيد ما يعتقه كام يف زمننا هـذا أو كـان جيـد الرقيـق  فإن مل-٢

 .ولكن ال يملك ثمنه فحينئذ عليه أن يصوم شهرين متتابعني



أي ال يفطر بينهام ال يف مجعة وال يف سبت بل يصوم الـشهرين 
بشكل متواصل، فإن أفطر يومـا ولـو ملـرض فعليـه أن يعيـد 

 .أنف أي يبدأ بشهرين جديدينويست
قال زيد هلند أنت عيل كظهر أمي ومل جيـد رقبـة يعتقهـا : مثال

فصام شهرين إال ثالثة أيام ثم أفطر بسبب مرض أصابه فهنا 
 .فسدت الكفارة وعليه أن يبدأ بصيام شهرين جديدين

 فإن مل جيد الرقبة ومل يتمكن من الصوم كأن كان هرمـا أو -٣
م ولكن ال يستطيع أن يتابع بسبب املـرض كان يستطيع الصيا

 فحينئذ يطعم ستني مسكينا يعطي لكـل مـسكني أو الضعف
 . من مثل ما خيرج يف زكاة الفطرمدا من الطعام

 رجـل مـن زوجتـه ومل جيـد رقيقـا وال يـستطيع ظاهر: مثال
 ستني فقريا بأن يعطي لكل واحد مدا من الـرز مالصوم فيطع

    .غم٥١٠ =، واملد ةأو احلنط
 
 



 :بقي أن نبني ثالثة أمور قبل أن نختم هذا املوضوع
، بمعنى أنه حيرم عىل الـزوج الـذي الكفارة قبل الوطء: أوال

ظاهر من زوجته أن جيامعها حتى يتم الكفارة فإن وطئها قبل 
الكفارة أثم وعليه الكفارة، أي أنه بعـد الـوطء مل يتغـري يشء 

 .بخصوص لزوم الكفارة عليه
 هو أنه يف اإليالء حيلف عـىل رق بني الظهار واإليالءالف: ثانيا

االمتناع عن مجاع زوجته من غري أن يـرصح بتحريمهـا عـىل 
نفسه بتـشبيهه إيـاه بمحارمـه، بخـالف الظهـار فهـو أغلـظ 

 .وأقبح، ثم إن الظهار كبرية من الكبائر واإليالء صغرية
 .الظهار يكون رصحيا وكناية: ثالثا

 يكـون تـارة رصحيـا ال حيتـاج إىل نيـة أي أن اللفظ املستخدم
 .ّكقول زيد أنت عيل كظهر أمي

وتارة يكون كناية نحو قول الزوج لزوجته أنت كابنتي، فهـذا 
أن يبني هلا أهنا حمل رعايته قد يستخدمه بعض األزواج بقصد 

 .واهتاممه كابنته ال أنه يقصد حتريمها عىل نفسه كتحريم ابنته



ك هذا فإن قـال أردت أهنـا حتـرم فلذا يسأل ماذا أردت بقول
عيل فهذا ظهار فيه الكفارة، وإن قال مل أقصد ذلـك فـال يشء 

 .عليه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .تشبيه الرجل زوجته بأنثى من حمارمه: الظهار
 .كبرية من الكبائرأنه حكمه و

 :ويرتتب عليه أحد أمرين
 .يه الطالق إن أتبعه بعد الظهار وال كفارة عل-١
 .ر بالطالقا الكفارة إن مل يتبع الظه-٢

والكفارة مرتتبة فال ينتقل إىل األمر الثـاين مـع وجـود األول 
 عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التـي تـرض العمـلوهي 

فإن مل جيـد، فعليـه صـيام شـهرين متتـابعني، فـإن مل يـستطع 
 .فليطعم ستني مسكني مدا من غالب قوت البلد

 .قبل الكفارةوال حيل الوطء 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 الظهار

 
                        حكمه                                           كفارته

 ) سليمة-مؤمنة ( عتق رقبة                                                     )كبرية (                           
                                                                                                                صيام شهرين متتابعني 

 كينا مس٦٠                                                                                                               إطعام 
   

 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                  
ُوالظهار أن يقول الرجل لزوجته  .*ّأنت عيل كظهر أمي: ِّ

ِفإذا قـال هلـا ذلـك ومل يتبعـه بـالطالق صـار عائـدا ولزمتـه 
ْعتق رقبـة مؤمنـة سـليمة مـن العيـوب: والكفارة.*الكفارة ِ 

فـصيام شـهرين * ، فـإن مل جيـد*عمـل والكـسباملرضة بال
ّمتتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني مـسكينا، كـل مـسكني 

 .ُّمد
َّو ال حيل للمظاهر وطؤها حتى يكفر ِ ِ. 

............................................................ 
ّنت عـيل ر ويوجد كناية كأن يقول أاأو ظهر أختي مثال، وهذا هو رصيح الظه* 

 .كأمي أو أنت عندي كأمي
 . أما إذا أتبعه بالطالق فتطلق ويبطل حكم الظهار*

العمل والكسب بمعنى واحد واحرتز باإليامن عن الرقيق الكـافر، وبالـسليمة * 
 .عن غري السليمة كالرقيق األعمى واملشلول ونحو ذلك

 .هبأن مل يكن هنالك رقيق أصال أو وجد الرقيق ولكن عجز عن ثمن* 



 " مسائل عملية "
أمي وأنـت طـالق فـامذا ّ قال زيد لزوجته أنت عيل كظهر -١

 يلزمه؟
ّ قال زيد لزوجته أنت عيل كظهر ابنتـي ثـم سـكت فـامذا -٢

 يلزمه؟
  قال زيد لزوجته أنت كأختي فامذا يلزمه؟ -٣
ّ قال زيد لزوجته أنت عيل كظهر عمتي ثم جامعهـا فـامذا -٤

 ؟يلزمه
 

............................................................ 
  .ّ ال يلزمه يشء ويكون الطالق مفرسا لقوله أنت عيل كظهر أمي فتطلق-١
 تلزمه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب املرضة بالعمل، فإن مل -٢

م جيد فليصم شهرين متتابعني ال يفطهر فيهام، فإن مل يستطع ملرض أو هرم فليطع
 . فقريا مدا من غالب قوت البلد٦٠
 هذا حيتمل الظهار وغريه فنسأله فإن قال أردت التحريم فتلزمه الكفارة وإن -٣

 .قال أردت أهنا كأختي الكبرية يف اإلحرتام مثال فال يشء عليه
 .   ِّ يأثم ألنه قد جامعها قبل أن يكفر وعليه أن يرجع ويكفر-٤



 "باب اللعان "
 

 ِذفَ إىل قـِ املـضطرِ للزوجً حجةْلتِ جعٌمعينة ٌكلامت :عانِالل
 .ناِ بالزِِهزوجت
 . قال زيد لزوجته هند أنت زانية:مثال

 : فعليه واحد من ثالثة أمورفهنا قد قذفها بالزنا واهتمها به
 . جلدة جراء اهتامه هلا بالزنا٨٠ عقوبة القذف وهي -١
حيـة  فإذا جاء بأربعة شهود رأوها تزين مع رجل رؤية رص-٢

فهنا يكون قد أقام البينة واحلجة عىل زناها فيـسقط عنـه حـد 
 .القذف
 أن يالعن زوجته أي يتهمها بالزنا وال شهود عنـده ففـي -٣

هذه احلالة إما أن يرىض بعقوبة القذف أو يالعن زوجته كـي 
 .يسقط عنه حد القذف

وطريقة ذلك أن يذهب للقايض ويقول له أنا رأيـت زوجتـي 
ي شهود فيستدعي القايض الزوجـة فيـسأهلا تزين وليس عند



هل صحيح ما يقوله زوجك من أنك قد زنيت فإن اعرتفـت 
 .انتهى األمر وتؤخذ املرأة لرتجم رميا باحلجارة حتى املوت

وإن قالت كال إنه يكذب، ففي هذه احلالة مادام الزوج لـيس 
 .حد القذف أو تالعنعنده شهود فيقول له القايض إما 

أشهد باهللاِ إنني ملـن : ( العنة فيقول له القايض قلفإن اختارامل
هذه زيد فيقول ) الصادقني فيام رميت به زوجتي هند من الزنا

  . مرات٤اجلملة ويكررها 
ثم يعظه احلاكم فيقول له اتق اهللا واحذر عقـاب اهللا إن كنـت 

 .كاذبا لعله يرجع
: دثم يقول له القايض مادام الزوج مرصا عىل اللعان قل يا زي

ُوعيل لعنة اهللا إن كنت من الكاذبني فيام رميـت بـه زوجتـي (  ّ
     )   هند من الزنا

 .فيقول زيد ما أمره به القايض
 .فهذا هو اللعان وهذه هي الكلامت املعينة

 



 :نرجع لنرشح ألفاظ التعريف
أشـهد بـاهللاِ إننـي (قوله هي مخس مجل ) كلامت معينة ( قولنا 

فهـذه ) بـه زوجتـي هنـد مـن الزنـاملن الصادقني فيام رميت 
ّوعيل لعنة اهللا : ( مرات، واجلملة اخلامسة يقول زيد٤يكررها 

 ).ُإن كنت من الكاذبني فيام رميت به زوجتي هند من الزنا
أي تقـوم هـذه الكلـامت مقـام ) جعلت حجة للزوج ( قولنا 

الشهادة فهي حجة ودليل لوالهـا ألقـيم عليـه حـد القـذف 
ا أنه ال يوجـد يشء يف الفقـه اإلسـالمي وذلك ألنه لو فرضن

يسمى باللعـان وشـاهد زيـد زوجتـه وهـي تـزين فلـام جـاء 
 بالشهود انتهت من زناها فال نفع حينئذ للشهود فامذا يفعل؟

هل نقول له طلقها واجعلها تنجو بفعلتها وجريمتها بعـد أن 
 أو نقـول لـه  ومحلت من الزنالطخت رشفه وأحلقت به العار

يوثا أو نقول هلا اهتمها بالزنا وحينئذ عليـك أن اسكت وابق د
 تستعد للجلد؟



كل ذلك غري مقبول فام بقي إال أن يتهمها بالزنا ويـدفع عـن 
عان وهذا معنـى لنفسه حد القذف بوسيلة اضطرارية وهي ال

 ).جعلت حجة للزوج املضطر إىل قذف زوجته بالزنا( قولنا 
 .ينة عندهوسبب االضطرار أنه علم زنا الزوجة وال ب

 :رشوط اللعانو
 . قذف زوجته بالزنا أوال-١
 . أن يأمر القايض باللعان-٢
 . أن يقوم بتلقينه هذا الكالم القايض ومن ينوب عنه-٢

 ويقـول هلـا قـويل كـذا أي يقول لك قل كذا وهو يردد خلفه
 .وهي تردد خلفه

ينبغي أن يعلم أنه قد يكـون اللعـان لـيس ألجـل اهتـام ومما 
فقط، بل ألجل نفي الولد الذي تريـد املـرأة أن زنا بالزوجته 

 .تلحقه به
شخص سافر وتـرك زوجتـه وهـو يعلـم أهنـا ليـست : مثال

 فـذهب  كأن تكـون حاضـت ثـم طهـرت ومل يقرهبـابحامل



بعض أشهر إىل إحدى الدول ثـم رجـع وهـي تقـول لـه إين 
حامل منك فهنا جيد الزوج نفسه مضطرا لقذفها بالزنا فيقول 

 .لقنه القايضبعد أن ي
إنني ملن الصادقني فيام رميت به زوجتي فالنة مـن أشهد باهللا 

 .الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني
ّوعيل لعنة : ثم يقول هو يف املرة اخلامسة بعد أن يعظه القايض

 .اهللا إن كنت من الكاذبني فيام رميت به زوجتي فالنة من الزنا
 :ا اللعان هيوهنالك مخسة أمور ترتتب عىل هذ

 . سقوط حد القذف عنه، فال جيلد-١
 . وجوب حد الزنا عىل الزوجة-٢
 . انفساخ عقد الزوجية بينه وبني التي العنها-٣
 نفي نسب الولد عنه، وهذا إن نفاه أي إن قـال يف اللعـان -٤

وأن هذا الولد من الزنا وليس مني، فإن مل يقل ذلك حلـق بـه 
 .واعترب ابنه



بدة بينهام، أي صارت حترم عليه لألبد فال حتل  الفرقة املؤ-٥
له بعد حتى لو رجع وكـذب نفـسه، أو تزوجـت مـن رجـل 
غريه ثم طلقها، فقد حرمت عليه لألبد كـام حتـرم عليـه أمـه 

 .فاللعان أشد أنواع الفرقة
ــتم أن اللعــان وســيلة وحجــة  ــا ســؤال وهــو أنكــم قل وهن
 عـىل اضطرارية للزوج كي ينجو من العقاب، ولكـن ترتـب

لعانه ثبوت حد الزنا عىل املرأة وقد يكون الزوج كاذبا فكيف 
 ِّستخلص املرأة نفسها وتدفع التهمة عنها؟

من خالل اللعـان أيـضا فـإذا العـن الـزوج وقـال : اجلواب
ال عني أنـت أيـضا فـإن مل القايض اجلمل اخلمس، فيقول هلا 

 .تالعن فيثبت عليها احلد وترجم
 : وطريقة املالعنة هكذاوإن العنت فال حد عليها

أشهد باهللا أن زيـدا هـذا ملـن : ( قويل ياهند: يقول هلا القايض
 ).الكاذبني فيام رماين به من الزنا

 . مرات٤فتقول ما أمرها به 



ثم يعظها القـايض وخيوفهـا بـاهللا لعلهـا ترجـع فـإن أرصت 
زوجي زيـد ّوعيل غضب اهللا إن كان : ( فيقول هلا قويل ياهند 

 ).ني فيام رماين به من الزنامن الصادق
 .فتقول ما أمرها به مرة واحدة

 .هذا سقوط حد الزنا عليهاويرتتب عىل لعاهنا 
وهنا تنبيه وهو أنه يستحب التغليظ يف املكان والزمان فيكون 
 .مكان اللعان هو يف املسجد وعىل املنرب وأمام مجع من الناس

نـزل وتـصعد ي فيالعن الرجل عىل املنرب والقـايض يلقنـه ثـم
الزوجة وتالعن عىل املنرب، إن مل يكن عليها حـيض أو نفـاس 
وإال العنت عند باب املسجد، فهذا هو التغليظ أي التـشديد 
املتعلق باملكان ألن اإلنـسان إذا دخـل بيـت اهللا وعـىل املنـرب 

 .خاف أن يكذب هذه الكذبة الشنيعة
 .لعرص فأن يكون اللعان بعد صالة اوأما التغليظ يف الزمان

والريب أن تلك الكلامت العظيمة يف ذلـك املكـان الـرشيف 
تعظم فيه اإليامن الكاذبة أعني ويف الوقت الذي أعني املسجد 



بعد العرص هلو رادع أشـد الـردع ملـن خـاف مقـام ربـه عـن 
 . نسأل اهللا العافيةالكذب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

ضطر إىل قـذف كلامت معينة جعلت حجة للزوج املـ: اللعان
 .زوجته بالزنا

فإذا قذفها بالزنا وجب عليه حـد القـذف إال إذا أقـام البينـة 
 .بأربعة شهود أو العنها

 :وطريقة املالعنة أن يلقنه القايض ويردد خلفه ما ييل
أشهد باهللا إنني ملن الصادقني فيام رميت بـه زوجتـي فالنـة ( 

 . مرات٤) من الزنا
وأن هذا الولد من الزنـا ولـيس ( د فإذا أراد أن ينفي الولد زا

 ).مني
 :ثم يعظه احلاكم وخيوفه باهللا ثم يقول له قل

نة اهللا إن كنت من الكاذبني فيام رميـت بـه زوجتـي عّوعيل ل( 
 ).فالنة من الزنا



فإذا قال الزوج ما قال فقد ترتب عىل لعانه هـذا مخـسة أمـور 
 :هي
 . سقوط حد القذف عن الزوج-١
 . عىل الزوجة إن مل تالعن وجوب حد الزنا-٢
 . فسخ عقد الزوجية-٣
 . نفي نسب الولد عنه-٤
 . احلرمة املؤبدة بني الزوجني-٥

 :ويدفع عن املرأة احلد أن تردد خلف القايض
  مرات٤) أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني فيام رماين به من الزنا( 

ّوعـيل غـضب : ( ثم تقول يف اخلامسة بعد أن يعظها القايض 
 ). إن كان من الصادقني فيام رماين به من الزنااهللا

  
      
 
  



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 لعانال

 
 رشوطه                                     يرتتب عليه                 

 .سقوط احلد               .                                   سبق قذف                          
      الفرقة األبدية                                        أمر القايض به                                
               نفي نسب الولد                                تلقني القايض                                

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 " عىل النص  أضواء"
 

 فصل(                                               
ُوإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القـذف إال أن يقـيم 

َ أو يالعن، فيقول عند احلاكم يف اجلامع عـىل املنـرب يف *البينة ِ
أشهد باهللا إنني ملن الصادقني فـيام رميـت : *مجاعة من الناس

 هذا الولد مـن الزنـا ولـيس *الزنا، وأنبه زوجتي فالنة من 
مني أربع مرات، ويقول يف املرة اخلامسة بعد أن يعظه احلاكم 

ُوعيل لعنت اهللا إن كنت من الكاذبني ّ. 
 
 
 

............................................................ 
 . شهود رأوا العملية اجلنسية رأي العني٤ وذلك بـ* 
 . نرب ومجاعة الناس هذه الثالثة مستحبةاجلامع وامل* 
 .إنام حيتاج هذه الفقرة إذا أراد أن ينفي نسب احلمل له* 



 عنـه، ووجـوب *سـقوط احلـد:  مخسة أمور*ويتعلق بلعانه
، ونفي الولد، والتحريم عـىل *، وزوال الفراش*احلد عليها

 .األبد
ا أشهد باهللا أن فالنا هـذ: ويسقط احلد عنها بأن تلتعن فتقول

 .ملن الكاذبني فيام رماين به من الزنا، أربع مرات
ّوعـيل غـضب : وتقول يف املرة اخلامسة بعد أن يعظها احلاكم

 .اهللا إن كان من الصادقني
 
 

............................................................      
 وإن امتنعت املرأة أي وإن مل تالعن املرأة فهذه األمور ترتتب مبارشة بعد لعانه* 

   .عن اللعان
 .أي حد القذف* 
 .أي حد الزنا ثم يسقط احلد بلعاهنا* 
الفراش أي الزوجية والزوال معناه الفسخ أي فـسخ الزوجيـة فاللعـان فـسخ * 

   .  أبدي وليس من الطالق
 



 " مسائل عملية "
 

قذف زيد زوجته بالزنا فطلب منه القايض البني فلم جيـد  -١
 اللعان فرفض فام احلكم؟وطلب منه 

 قذف زيد زوجته بالزنـا والعنهـا فلـام طلـب مـن املـرأة -٢
 اللعان رفضت فام احلكم؟ 

 قذف زيد زوجته بالزنا والعن والعنت املرأة ثم اعـرتف -٣
 بأنه كان كاذبا ويريد الرجوع لزوجته فام احلكم؟

  قذف زيد زوجته بالزنا ونفى نسب ولده عنه فام احلكم؟-٤
 
 

............................................................ 
 . جلدة٨٠ جيلد حد القذق -١
 .  يقام عليها حد الزنا وهو الرجم-٢
  .  ال يرجع إليها أبدا-٣
 قد سمي بعمـرو يلحق هذا الولد بأمه وينفى نسبه عن الزوج فلو كان الولد -٤

 .فال يقال هو عمرو بن زيد ألن الزوج نفاه عنه



 
 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب العدة "
 

 .مدة تنتظرها املرأة بعد فراق زوجها :العدة
 أشهر ٤مات زيد فعىل زوجته هند أن تنتظر مدة قدرها : مثال

 . أيام فال تتزوج فيها١٠و
 .فهذه املدة التي تنتظرها املرأة هي العدة

 

 أنواع العدة
 :ا املرأة إىل قسمنيتنقسم العدة التي تلتزم هب

 .عدة موت: أوال
 .عدة فراق: ثانيا
 وهي العدة التي جتب عىل من مات زوجها: وتعدة امل: أوال

 :وهي قسامن
 . عدة احلامل-١
 .)غري احلامل( أي  عدة احلائل-٢



 تركها وهـي  زوجهاإما أن زوجها أي أن املرأة التي توىف عنها
 ).حائل ( حامل أو تركها وهي غري حامل 

 عـدة احلامــل وهــي تنتهـي بانتهــاء احلمــل أي بــالوالدة -١
 .ووضع اجلنني

مات زيد وترك هندا وهي حامل يف شهرها األول فهنا : مثال
 .تنتهي العدة بعد انتهاء احلمل

 ثـم مات زيـد وتـرك هنـدا وهـي عـىل وجـه الـوالدة: مثال
 .وضعت فتنتهي عدهتا

 .فاتضح أن عدة احلمل ختتلف طوال وقرصا
 . أيام بلياليها١٠ أشهر و٤ غري احلامل وهي  عدة-٢

 .ال فرق بني أن تكون املرأة مدخوال هبا أو ال
، فهنا تنتظـر عقد زيد عىل هند وقبل أن يدخل هبا مات: مثال

 أيام بلياليها فإذا دخل اليوم احلادي عـرش ١٠ أشهر و٤مرور 
 .فقد انتهت العدة وحل هلا الزواج

 .وت ولنبدأ ببيان عدة الفراقفهذا متام الكالم عىل عدة امل



ونقصد بالفراق هو الطالق والفـسخ فلـو : عدة الفراق: ثانيا
طلق زيد زوجته أو حصل فسخ بسبب عيب مثال فعليهـا أن 

 :تلزم العدة عىل التفصيل اآليت
 . أن تكون غري مدخول هبا-١
 . أن تكون مدخوال هبا-٢

 .فإن كانت غري مدخول هبا فليس عليها عدة
عقد زيد عىل هند وقبل أن يدخل هبا طلقها فهذه هلا أن : مثال

 .تتزوج مبارشة بعد الطالق ألنه ليس عليها عدة
 : وإن كانت مدخوال هبا فهي قسامن

 . احلامل-أ
 . احلائل-ب

 .وتكون بوضع احلمل مثل عدة الوفاة عدة احلامل -أ
طلق زيد زوجته وهي حامل يف شـهرها الـسابع فهـذه : مثال

 . محلهاا بعد أن تضعتنتهي عدهت
 :وهي قسامن  عدة احلائل-ب



 .عدة ذوات احليض: أوال
 .عدة غري ذوات احليض: ثانيا

فذوات احليض أي هن اآليت حيضن بخالف الزوجة الصغرية 
التي مل حتـض بعـد، أو اآليـسة التـي تقـدم هبـا العمـر حتـى 

 .انقطعت عنها الدورة وأيست منها
 .) أطهار٣ ( قروء أي٣فذوات احليض عدهتن 

 يف طهـر فهنـا إذا  عامـا٣٠ وعمرهـا طلـق زيـد هنـدا: مثال
، ثـم إذا رجعـت وطهـرت  حاضت فقد انتهى طهرها األول

ثم حاضت فقد انتهى طهرها الثـاين ثـم إذا طهـرت ودخـل 
 .عليها احليض فقد انتهى طهرها الثالث وأكملت عدهتا

 . أشهر٣وأما غري ذوات احليض فعدهتن 
 من عمرها فهـذه ٧٠ه هند وهي يف الـ طلق زيد زوجت: مثال

 . أشهر قمرية ثم تنتهي عدهتا٣آيسة تنتظر 
 
 



 " تنبيه "
 

 .من النساء ما سبق من تفصيل هو بالنسبة للحرائر
 :أما اإلماء فلهن تفصيل آخر وهو

األمة التي توىف عنها زوجها إن كانت حـامال فعـدهتا بوضـع 
شـهران ومخـسة احلمل كاحلرة، وإن كانت غري حامل فعدهتا 

 أشـهر ٤أيام أي تعتد بالنصف من احلرة فاحلرة كانت تعتد بـ 
 . أيام٥ شهر و٢بـ األمة تعتد ف أيام، ١٠و

 فـإن  أو الفـسخوإن كانت األمة قد فارقها زوجهـا بـالطالق
كانت حامال فعدهتا بوضع احلمـل كـاحلرة، وإن كانـت غـري 

 .ان أي طهر قرآنحامل فإن كانت من ذوات احليض فعدهتا
أمة طلقهـا زوجهـا وهـي طـاهر فـإذا انتهـى طهرهـا : مثال

 . ثم طهرت وجائها احليض الثاين فقد انتهت عدهتا حاضتو
 نصف ونصف وإن كانت من غري ذوات احليض فعدهتا شهر

 كأمة صغرية أو آيسة طلقها زوجها فتنتظر شهرا ونصفا  احلرة
  



 " فصل فيام جيب عىل املعتدة وما جيب هلا "
 

ن نتعرض أوال حلقوق املعتدة من حيـث تـوفري النفقـة نريد أ
 :واملسكن هلا فنقول

 .َقد علمت أن املعتدة إما أن تكون من وفاة أو من فراق
 .إما أن تكون بائنة أو رجعية) طالق( واملعتدة من فراق

 .وقد رشحنا الفرق بينهام من قبل فراجع
الثـة فإذا علم هذا فاملعتدات من حيث النفقة والسكن عـىل ث

 :أقسام
 سـواء املطلقة الرجعية فهـذه جيـب هلـا النفقـة والـسكن -١

 .أكانت حامال أو حائال
 طلق زيـد هنـدا طلقـة واحـدة فهـذه طالقهـا رجعـي: مثال

مادامت يف العدة فخالل تلك الفرتة عليها أن تبقـى يف بيـت 
زوجها الذي طلقها وجيب عليه أن يرصف عليها مـن مأكـل 

 . أن يردها يف أي وقتومرشب وملبس ألنه يمكن



 املطلقة البائنة فهذه إن كانت حـامال وجـب هلـا الـسكن -٢
 .والنفقة، وإن كانت حائال وجب هلا السكن فقط

زيد طلق هندا ثالثا، فهنا جيب عليه تـوفري الـسكن هلـا : مثال
 .مدة العدة، وال جيب عليه أن ينفق عليها إال إذا كانت حامال

حينام نقول جيب عـىل الزوجـة أن وهي أننا : وهنا مسألة هامة
تبقى يف بيت زوجها الذي وقع به الفراق سواء أكانت رجعية 
أم بائنا فهذا ال يعني أن زوجها يبقى معها وينظر إليها وخيـتيل 

كـال بـل ينبغـي عليـه مفارقـة وجيلس يأكل معها الطعـام هبا 
املسكن إىل أن تنتهي العدة كأن يذهب إىل بيت أبيه أوصـديقه 

كانت املطلقة لوحدها فيمكن أن ترسـل معهـا أباهـا أو وإذا 
خترج إىل بيت أهلها ويرجـع  أخاها حلني انتهاء العدة وبعدها

 .الرجل إىل مسكنه
 املعتدة من وفاة وهذه جيب هلا الـسكن مـن مـال زوجهـا -٣

  .وال جتب هلا النفقة ولو كانت حامال



عد ذلك وهذه أيضا تبقى يف بيت زوجها إىل انقضاء العدة، وب
ال جيب يشء هلا من مال زوجها، والبيت هو بيت ورثـة يبـاع 

 .أو يقسم حسب االتفاق
فتلخص أن املعتدة الرجعيـة هلـا الـسكنى والنفقـة، واملعتـدة 
البائنة هلا السكنى فقط إال إذا كانت حامال فلها النفقـة أيـضا 

 .واملعتدة من وفاة هلا السكنى فقط سواء أكانت حامال أوال
 بيان ما جيب للمعتدة مـن مـال زوجهـا مـن سـكنى فهذا هو

ونفقة، ونريد أن نبني اآلن ما جيب عـىل املعتـدة أن تلتـزم بـه 
 :فنقول

تارة جتب هلا النفقة، وتـارة ال جتـب هلـا ن املعتدة أ َقد علمت
 .البائن احلاملوالنفقة فالتي جتب هلا النفقة هي الرجعية، 
ائـل، واملتـوىف عنهـا والتي ال جتب هلا النفقـة هـي البـائن احل

 .زوجها
وكلهن جيب عليهن مالزمة بيت العـدة وعـدم اخلـروج منـه 

 .ولكن إن كانت هلا النفقة فال جيوز هلا اخلروج إال لرضورة



فيجـوز هلـا تها حاجوليس هلا من يقيض وإن مل يكن هلا النفقة 
 .اخلروج حلاجة

طلق زيد هندا طلقـة واحـدة رجعيـة فبقيـت يف بيـت : مثال
 أطهـار، ففـي تلـك املـدة ال جيـوز هلـا ٣ تنتظر مرور زوجها

اخلروج كأن تذهب للتسوق أو لزيـارة الوالـدين واألقـارب 
ونحو ذلك، ألن ما حتتاجه من نفقة وحاجيات فعـىل الـزوج 

 . هلاهتوفري
 خشيت سـقوط دعت رضورة فيجوز هلا اخلروج كأننعم إذا 

 .ّالبيت أو دخل عليها ثعبان أو شب حريق ونحو ذلك
  ومل تكـن حـامالّطلق زيد هنـدا ثالثـا فـصارت بائنـة: مثال

ولـيس معهــا أحــد يقــيض حاجتهــا كــابن أو أخ فيجــوز هلــا 
اخلروج حلاجـة كـأن تـذهب لـرشاء الطعـام مـن الـسوق أو 

 .تذهب للعمل لتحصيل نفقتها
واخلالصة هـي أن الرجعيـة والبـائن احلامـل بـسبب وجـود 

 .ةالنفقة ال جيوز اخلروج هلن إال لرضور



والبائن احلائل واملتوىف عنها زوجها ال جيـوز هلـا اخلـروج إال 
 .حلاجة

وال خيفى أن احلاجة أخف وأيرس مـن الـرضورة كـام بينـاه يف 
 .أكثر من موضع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف اإلحداد "
 

 .والطيب االمتناع عن الزينة: هو ُاإلحداد
 مـن احلـيلزوجهـا  املتـويف عنهـافالزينة مثل احليل فال تلبس 

 .وغريه وتنزع حتى اخلاتمذهب 
وكذا الجيوز هلـا أن تتـزين يف ثياهبـا كلـبس األلـوان الزاهيـة 
كــاألمحر واألصــفر وال بــأس يف غــري ألــوان الزينــة كــالبني 
واألزرق إال إذا كانت العادة أن قومها يتزينون بتلك األلـوان 

 .البني واألزرق فحينئذ ترتكهاأقصد 
 .الكحلوكذا ال تستعمل املكياج و

 .وكذا ال تتعطر يف بدهنا أو يف ثياهبا
 . أو ختضب جسمها باحلناءوكذا ال تدهن شعرها أو تصبغه

وال مشكلة يف جتميل أثاث البيت ألن هـذه الزينـة ليـست يف 
 .بدهنا فال يكون فيها حداد

 



 .تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزاقسامن واحلداد 
 ١٠ أشـهر و٤قط ومدته يكون واجبا عىل وفاة الزوج ف: أوال

 .أيام إذا مل تكن حامال أو إىل وضع احلمل إذا كانت حامال
وطريقة احلداد هو ما رشحناه من قبل فليس معنى احلـداد أن 
تبكي ليلها وهنارها أو تعبس وجهها بل معناه اجتناب الزينـة 

 .والثيابيف البدن 
ط  بالنـسبة للنـساء فقـيكون جائزا عىل فقد غري الـزوج: ثانيا

 . أيام بلياليها٣واملدة 
 أن حتتـد عليـه فتـرتك فيجـوز وال جيـبمات ابن هند : مثال

التزين والتجمل ثالثة أيام بلياليها حزنـا عليـه، فـإذا انتهـت 
األيام الثالثة مل جيز احلداد بعد ال إىل األسبوع أو إىل األربعـني 

 .فكل ذلك حرام
جيـوز هلـم ثم إن هذا احلداد خاص بالنساء أمـا الرجـال فـال 

 . بل الواجب هو التجلد والصرب ولو لدقيقةاحلداد



فام يفعله البعض مـن الرجـال مـن إظهـار احلـزن يف الثيـاب 
فكـل ذلـك بدعـة حمرمـة يـستحق أو ربطة عنق كلبس سواد 

 .صاحبها اإلثم
جيـب بقي أن يعلم أن املطلقة سواء أكانت رجعية أو بائنـة ال 

يف اهية والتزين والتجمل لبس الثياب الزفيجوز عليها احلداد 
 .أثناء عدة الطالق فليفهم هذاالبيت 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 " االسترباء باب "
 

 . أو زوالهمدة تنتظرها األمة بعد حدوث ملك: االسترباء
ذهب زيد إىل السوق فاشرتى امرأة وجاء هبا إىل البيت : مثال

فهذه حيل له وطؤها ولكن بعـد أن ينتظـر هبـا مـرور حيـضة 
 .امعها إن أرادكاملة ثم جي

فتلك املدة التي وجب عليه أن ينتظرها حتى حيـل لـه الـوطء 
 .تسمى باالسترباء

سـترباء هذا تقسيم لال  "  بعد حدوث ملك أو زواله"نا وقول
فتارة يكون بسبب حدوث ملك، وتارة يكـون بـسبب زوال 

 .ملك
ما ذكرناه من مثال الرشاء فمن اشرتى أمـة فقـد : مثال األول

ك جديد وهو ملك تلك األمة فعليه أن ينتظر هبا ملله حدث 
وحيرم التمتع بجميع أنواعه حتـى  .مدة كي حيل له التمتع هبا

 .النظر بشهوة قبل أن يستربئها



 فقـد زال ملكـه عتق األمة، فإذا أعتق زيد أمتـه: ومثال الثاين
تتــزوج مــن أي أن ، فهنــا عليهــا أن تنتظــر مــدة قبــل اعليهــ

 .شخص
 أنواع االسترباء

مدة وهذه أن ينتظر الرجل ذكرنا أنه جيب قبل وطء األمة من 
 :املدة نريد أن نفصلها اآلن فنقول

 من ذوات احليض أي ممن حيضن فتنتظر إن كانت األمة: أوال
 .مرور حيضة كاملة

 عامـا فيجـب عليـه أن ٢٠اشـرتى زيـد أمـة عمرهـا : مثال
 .يستربئها بحيضة

فإذا كانت عندما اشـرتاها طـاهرة مـن وطريقة ذلك أن ينظر 
احليض فينتظر حتى تأتيها الدورة ثم إذا طهرت فقـد حـصل 

 .االسترباء
أي إذا فرضنا أهنا اشرتاها وهي طاهر ثم بعـد يـوم حاضـت 

 .يوما وليلة ثم طهرت فاآلن حل وطؤها



ــل  ــال حتــسب ب ــه اشــرتاها وهــي حــائض ف وإذا فرضــنا أن
 . فقد حل وطؤهاينتظرحتى تطهر ثم حتيض فإذا طهرت

 .فظهر أن املدة ممكن أن ختتلف طوال وقرصا
ثم هذا احلكم أمر الزم أعنـي اسـتربائها بحيـضة حتـى ولـو 

 .فرضنا أهنا بكر مل يمسها أحد اطالقا
إذا كانت ليست من ذوات احليض بأن كانت صـغرية و: ثانيا

اشـرتاها وهـي كبـرية إذا كان قد أو آيسة فيستربئها بشهر أي 
 .ظر هبا مرور شهر كامل ثم حيل له االستمتاعآيسة ينت

وإذا كانت حامال حني الرشاء فينتهي استربائها بوضع احلمل 
 .حتى لو وضعت بعد الرشاء بساعة

مجاعها كام هو احلال يف له ثم ال خيفى إن كانت نفساء فال حيل 
 .سائر النساء

 أمة يطؤها وولدت له ابنا فهـذه تـسمى أم ولـد زيد له: مثال
 وصارت حـرة عليهاق بعد موته، فإذا مات فقد زال ملكه تعت

فحينئذ عليها أن تنتظر حيضة إن كانت من ذوات احلـيض أو 



تـضع احلمـل إن كانـت تنتظر حتى شهرا كأن كانت آيسة أو 
 .حامال ثم هلا أن تتزوج

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .مدة تنتظرها املرأة بعد فراق زوجها: العدة
 .ة إما أن تكون حرة أو أمةواملرأ

 .فإن كانت حرة فإما أن تكون عدهتا بوفاة أو فراق
 .فإن كانت بوفاة فإما أن تكون حامال أو حائال

 .فإن كانت حامال فعدهتا بوضع احلمل
 . أيام١٠ أشهر و٤وإن كانت حائال فعدهتا 

 .وإن كانت بفراق فإما أن تكون مدخوال هبا أو ال
 .ا فليس عليها عدةفإن كانت غري مدخول هب

 .وإن دخل هبا فإما أن تكون حامال أو حائال
 .فإن كانت حامال فعدهتا بوضع احلمل

 .وإن كانت حائال فإما أن تكون من ذوات احليض أو ال
 . أطهار٣فإن كانت من ذوات احليض فعدهتا 

 . أشهر٣وإن كانت من غري ذوات احليض فعدهتا 



 . بوفاة أو فراق كانت أمة فإما أن تكون عدهتاذاوإ
 .فإن كانت بوفاة فإما أن تكون حامال أو حائال

 .فإن كانت حامال فعدهتا بوضع احلمل
 . أيام٥وإن كانت حائال فعدهتا شهران و

 .وإن كانت بفراق فإما أن تكون مدخوال هبا أو ال
 .فإن كانت غري مدخول هبا فليس عليها عدة
 .وإن دخل هبا فإما أن تكون حامال أو حائال

 .فإن كانت حامال فعدهتا بوضع احلمل
 .وإن كانت حائال فإما أن تكون من ذوات احليض أو ال

 .فإن كانت من ذوات احليض فعدهتا طهران
 .وإن كانت من غري ذوات احليض فعدهتا شهر ونصف

 .فصل فيام جيب للمعتدة وما جيب عليها
وجيب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقـة، وللبائنـة الـسكنى 

 .ط إال أن تكون حامال، وللمعتدة عن وفاة السكنى فقطفق



ــة مالزمــة البيــت وال ختــرج إال  وجيــب عــىل مــن هلــا النفق
 .لرضورة

نفقـة مالزمـة البيـت وال ختـرج إال ا وجيب عىل من لـيس هلـ
 .حلاجة

 .وجيب عىل املعتدة عن وفاة اإلحداد عىل الزوج مدة العدة
 .طيبتالزين يف البدن والثياب وترك توهو ترك ال

 . االسترباءباب
 .وهو مدة تنتظرها األمة بعد حدوث ملك أو زواله

فإن كانت من ذوات احليض فتستربأ بحيضة، وإن كانت مـن 
ذوات األشــهر فتــستربأ بــشهر، وإن كانــت حــامال فتــستربأ 

  .بالوضع

  
  
  
  
 



 " خمطط توضيحي"
 " املخطط الرئييس "

 

 العدة
                                    

 لم   للحا              ئل    للحا                             
 )وضع احلمل(                                                                    

    من فراق     من وفاة                                                
                                                                                        

                                       

  مل يدخل هبا                دخل هبا                           لألمة                         للحرة           
 )ال عدة عليها      (                                             ) أيام٥شهران و    ()         أيام١٠ أشهر و٤(                 

 

 ذوات حيض             غري ذوات حيض                                                        
                        

     لألمة           للحرة                             لألمة                للحرة                           
 )  شهر ونصف)               (  أشهر٣)            ( طهران            ( )          أطهار٣ (        

                        
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 صلف(                                                  
 .*ُمتوىف عنها، وغري متوىف عنها: واملعتدة عىل رضبني

فاملتوىف عنها إن كانـت حـامال فعـدهتا بوضـع احلمـل، وإن 
 فعدهتا ثالثـة قـروء - وهي من ذوات احليض-كانت حائال 

 .شهر كانت صغرية أو آيسة فعدهتا ثالثة أوهي األطهار، وإن
 باحلمل *ةوعدة األم.واملطلقة قبل الدخول هبا ال عدة عليها

عن الوفـاة : ّكعدة احلرة، وباألقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور 
ــال ــس لي ــشهرين ومخ ــد ب ــد .أن تعت ــالق أن تعت ــن الط وع

 .*بشهرونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أوىل
............................................................ 

 أو فـراق، وإن كانـت مـن  أي إن كانت حامال فعدهتابالوضع سواء عن وفـاة*
 من غري ذوات احليض فعدهتا شهران هذا ذوات احليض فعدهتا قرأين وإن كانت

    . أيام٥إذا كانت عن فراق، فإن مات زوج األمة وهي غري حامل فتعتد بشهرين و
هنالك رأي يقول األمة تعتد عن الطـالق بـشهرين،ورأي يقـول تعتـد شـهرا * 

 .ىل أن تأخذ األمة بالشهرين ملا فيه من االحتياطونصفا وهو املعتمد، لكن األو



 فصل
 

وجيب للمعتـدة الرجعيـة الـسكنى والنفقـة، وجيـب للبـائن 
 .السكنى دون النفقة، إال أن تكون حامال

االمتنـاع مـن : ُوجيب عىل املتوىف عنها زوجها اإلحـداد وهـو
 مالزمـة *وعىل املتوىف عنها زوجها واملبتوتـة.الزينة والطيب

 .*ال حلاجةالبيت إ
............................................................ 

، ومقتىض كالمه أن املتوىف عنها زوجهـا والبائنـة تـالزم أي املطلقة طالقا بائنا* 
 .بيت زوجها وال خترج منه إال حلاجة

 ة فال جيب عليها مالزمة املسكن الذي كانت فيه عند الفرقة، بل للزوجأما الرجعي
موضع آخر يليق هبا كأن يطلق زيـد هنـدا طلقـة واحـدة رجعيـة  اسكاهنا يف أي

 .فيخرجها من بيت الزوجية ويؤجر هلا شقة مناسبة هلا تعتد فيها وتالزمها
 وغريه من فيكون احلاصل هو التفريق بني الرجعية وغريها وهذا هو رأي املصنف

ن الرجعيـة كغريهـا مـن العلامء وهو ضعيف غري معتمد يف املذهب ، واملعتمـد أ
 .النساء تالزم املسكن الذي حصلت فيه الفرقة وهذا هو ماعتمدناه يف الرشح

 .أي ال خترج املتوىف عنها زوجها واملطلقة طالقا بائنا ومل تكن حامال إال حلاجة* 
 . أما الرجعية والبائن احلامل فال خترج إال لرضورة لوجود النفقة هلن



 فصل
 

 حتـى *ُ حرم عليه االسـتمتاع هبـاٍمةِ ملك أ*ومن استحدث
ذوات احليض بحيضة، وإن كانت من  إن كانت من: يستربئها

 بشهر فقـط، وإن كانـت مـن ذوات احلمـل *ذوات الشهور
 .بالوضع

ّوإذا مات سيد أم الولد  ).* استربأت نفسها كاألمة*ّ
............................................................ 

ومن ( مت أن االسترباء لألمة يكون بعد حدوث ملك أو زواله، فقوله قد عل*  
بيان للحالة األوىل وحدوث امللك قد يكون بـرشء أو غـريه ) استحدث ملك أمة

 .كأن هيب له شخص أمة أو يرث أمة
 . االستمتاع حتى النظر بشهوةبكل أوجه* 
 .ذوات الشهور هن من ال حيضن لصغر أو يأس* 
ة الثانية أعني زوال امللـك ألن سـيد أم الولـد إذا مـات فتعتـق هذا بيان للحال* 

 .ويزول ملكه عليها، فحينئذعليها أن تستربأ نفسها
أي كام أن األمة غري أم الولد تستربأ بحيـضة إن كانـت مـن ذوات احلـيض أو * 

بشهر إن كانت من غري ذوات احليض وبوضع احلمل إن كانت حامال فكذلك أم 
 .ا بحيضة وبشهر وبوضع عىل حسب حاهلاالولد تستربأ نفسه



 " مسائل عملية "
 

 هند امرأة حامل وقد طلقها زوجها فكم عدهتا؟ -١
  هند امرأة حائل وقد مات عنها زوجها فكم عدهتا؟-٢
  هند امرأة حامل وقد مات عنها زوجها فكم عدهتا؟-٣
  هند امرأة آيسة وقد اختلعت من زوجها فكم عدهتا؟-٤
 مة وقد مات زوجها فكم عدهتا؟ هند امرأة أ-٥
 
 
 
 

............................................................ 
 . عدهتا مدة محلها فإذا وضعت فقد انتهت العدة-١
 . أيام بلياليها١٠ أشهر و٤ -٢
 . عدهتا مدة محلها فإذا وضعت فقد انتهت العدة-٣
 . أشهر٣ عدهتا -٤
 .. أيام بلياليها٥ شهران و-٥



 . هند امرأة حائل وقد طلقها زوجها طالقا رجعيا فام هلا؟-٦
  هند امرأة حامل وقد طلقها زوجها طالقا بائنا فام هلا؟-٧
  هند امرأة حامل وقد مات عنها زوجها فام هلا؟-٨
  هند امرأة حائل وقد مات زوجها فام عليها؟-٩

بـل  اشرتى زيد أمة وأراد أن يطئها فامذا عليه أن يفعل ق-١٠
 ذلك؟

  مات سيد أم ولد فامذا عليها أن تفعل؟-١١
 
 

............................................................ 
 . هلا السكنى والنفقة-٦
 . هلا السكنى والنفقة-٧
 . هلا السكنى فقط ولو كانت حامال-٨
 . أيام١٠ أشهر و٤ عليها أن تلزم العدة مع اإلحداد -٩

ظر فإن كانت من ذوات احليض استربئها بحيضة وإن كانت مـن  عليه أن ين-١٠
 .ذوات األشهر استربئها بشهر وإن كانت حامال استربئها إىل الوضع

      . عليها أن تستربأ نفسها كاألمة بحيضة أو شهر أو وضع عىل حسب حاهلا-١١



 
 

 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " رضاع باب ال"
 

 . امرأة إىل طفلحليبوصول : الرضاع
هند أنجبـت ابنـا ومرضـت فجـاءوا البنهـا بمرضـعة : مثال

 .فجعلت ترضعه من ثدهيا فهذا هو الرضاع
وكنا قد بينا يف باب املحرمات من النساء أنه حيرم من الرضاع 

ة تـصري أمـه وزوجهـا أبـوه ما حيرم من النـسب وأن املرضـع
خوانـه إوتتفرع منهام بقية املحرمـات فأوالدمهـا قـد صـاروا 

خوالـه وأخـوات أوأخواته، وإخـوان املرضـعة قـد صـاروا 
املرضـعة قـد رصن خاالتــه وأم املرضـعة وأبوهــا قـد صــارا 
أجداده، وإخوان زوج املرضعة قد صاروا أعاممه وأخواته قد 

 .  هرصن عامته وأبواه قد صارا أجداد
ولكننا مل نبني ما هي الرضاعة املؤثرة وما هـي الرضـاعة غـري 

 ال بد من توفرها يف الرضاع كـي ااملؤثرة أي أن هنالك رشوط



عقد هلذا حتصل احلرمة من الرضاعة مثل النسب وهذا الباب 
 :الغرض فنقول

 :ال بد يف حتريم الرضاعة من رشطني مها
 .ني أن يكون عمر الطفل الرضيع دون السنت-١

 شهرا قمريا ولو كـان أقـل ٢٤يكون عمر الطفل أقل من أي 
بيوم واحـد، وحيـسب عمـر الطفـل مـن انفـصاله عـن أمـه 

 . وخروجه إىل اخلارج
طفل رضيع عمره سنة ونـصف أرضـعته امـرأة فهـذه : مثال

 .الرضاعة تؤثر يف التحريم ألن الطفل عمره دون احلولني
ذه الرضـاعة ال طفل عمره سنتان وأرضـعته امـرأة فهـ: مثال

 .تؤثر شئا فال تصري املرضع أمه
 . أن ترضعه املرأة مخس رضعات متفرقات-٢

 :وهذا الكالم حيتاج إىل تفصيل فنقول
ليس أي مقدار يرشبه الطفل يعترب مؤثرا يف التحريم بل ال بد 

 . رضعات٥من 



 ولكن السؤال هو كيف نحسب الرضعة؟
وما مل يعده فال كل ما عده العرف رضعة فهو رضعة : اجلواب

 .حيسب رضعة
جاءت هند فألقمت ثدهيا للطفل وأخذ يـرشب وبعـد : مثال

ربع ساعة نام فقامت عنه فهذه رضعة واحدة فلو جاءت بعد 
ساعة وأرضعته فهذه رضعة ثانية فإذا كررت الرضـاع إىل أن 

 .ها رضعات فقد صارت هذه املرأة أمه وزوجها أب٥صارت 
 . التحريم مرات مل حيصل٤فلو أرضعته 

وينبغي أن يعلم أننا ال ننظر إىل كميـة احلليـب الـذي يـرشبه 
الطفل يف كل مرة فهذا غري مهم لنا فلو رشب من املرأة وبقي 

 ساعات متواصلة فهذه رضـعة واحـدة، ولـو أخـذ ٥يرضع 
الثدي فرشب قطرة أو قطرات ثم ترك الرضاعة فهذه رضـعة 

 .للطفلواحدة فال نشرتط أن تكون الرضعات مشبعات 
 :وسنذكر بعض الصور ملزيد من التوضيح 



عراضا عـن الثـدي ثـم عـاد إلو قطع الطفل االرتضاع : أوال
 .فقد تعددت الرضعات

أي لو أنه اآلن يرشب من املرضعة ثم ترك الرضاعة وأخـرج 
فمه ومل يمص فننظر إن كان هـذا الفعـل لغـرض التـنفس أو 

ع رشب فإنـه ال ليلهو قليال أو نام نوما خفيفا واستيقظ ورجـ
تعد رضعة ثانية ألنه مل يعرض عن الثدي بل قطـع الرضـاعة 

 .وعادقليال 
أما لو تركه معرضا عنه كأن مل يرغب بعـد بالرضـاعة وطـال 
الزمن أو نام نوما طويال أو أخذ يلعب ويلهو طـويال فإنـه يف 

 فلو رجع بعد ذلك ورضـع هذه احلالة تكون الرضعة قد متت
 .فتعترب رضعة ثانية

لو قطعت املرضعة الرضاعة لـشغل طويـل ثـم أعادتـه : ثانيا
 .حسب رضعة ثانية

أي لو كانت ترضعه ثـم قامـت عنـه ورجعـت كـأن ذهبـت 
لرشب ماء فإن هذا يعـد شـغال خفيفـا فـإن أعرضـت كـأن 



 فإن الرضعة تكون قد  الطويلتركته ونامت أو ذهبت لشغلها
 .انتهت فإن عادت وأرضعته حسبت رضعة ثانية

نكون قد علمنا احلال فيام لو تـرك الطفـل الرضـاعة أو وهبذا 
  .تركت املرضعة اإلرضاع

ومسألة الرضاعة مثـل مـسألة أكـل الوجبـات فلـو أن زيـدا 
جلس عىل املائدة وعنده ألوان الطعام وأخذ يأكل لساعتني أو 
ثالث وكان حينها يقوم جللب املاء من املطـبخ أو اخلبـز فـإن 

نـه جلـس وأكـل رغيـف خبـز ذلك يعد وجبة واحدة، ولو أ
 لعـد لبنـاومترا ثم قام وبعد نصف ساعة أكل رغيـف خبـز و

 .آكال لوجبتني بحسب العرف فكذلك احلال يف الرضعات
 
 
  

  
  

 



كنا قد ذكرنا وفصلنا ماذا حيـرم بالرضـاعة، وذكرنـا أن : تنبيه
 .احلرمة تنترش بني املرضعة وزوجها

 .باستثناء فرعهأما بالنسبة لغري الرضيع فالتنرش احلرمة 
زيد رضع من هند ولزيد ابن اسمه عمـرو فهنـد حتـرم : مثال

 .عىل عمرو ألهنا جدته
فاحلرمة مقصورة عىل املرضع وفروعه أمـا مـن عـداهم فـال 

 .حرمة
 زيدا رضع من هند فأبو زيد من النسب ال حتـرم عليـه فلو أن

 .هند وكذلك أخو زيد أو عمه فال تنسحب احلرمة عليهم
 
 
 
 
 
 



 "صة الباب  خال"
 

 .وصول حليب امرأة إىل طفل: الرضاع
 :ورشوطه اثنان

 . أن يكون عمر الطفل ما دون احلولني-١
 . أن يكون قد رضع مخس رضعات-٢

وحيرم عىل الرضيع التزوج باملرضعة ومن اتصل هبا كأمهـا أو 
 .بنتها أو أختها

وحيرم عىل املرضع أن تتزوج فروع الطفل الذي أرضـعته وال 
ه أو يـه الذين مل ترضعهم أو أبانليها أن تتزوج من إخوحيرم ع

 .عمه أو جده
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 الرضاع

 
 حكمه                            رشوطه                              

 . عمر الرضيع دون احلولني                     )              حيرم به ما حيرم بالنسب                 (
 . رضعات٥                                                                               

 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                              
 : ولدها برشطنيُوإذا أرضعت املرأة بلبنها ولدا صار الرضيع

 .أن يكون له دون احلولني: أحدمها
َوالثاين أن ترضعه مخس رضعات متفرقات َ. 

 .ُويصري زوجها أبا له
ُوحيرم عىل املرضـع التـزويج إليهـا ِ َ  *وإىل كـل مـن ناسـبها* ُ

ِوحيرم عليها التزويج إىل املرضع وولـده ِ ِ َ ، دون مـن كـان يف *ُ
ًدرجته أو أعىل طبقة منه ِ ِ*. 

............................................................ 
هبا، واملعنى وحيرم عىل الرضـيع = ّالتزوج، إليها = الرضيع، التزويج = َاملرضع* 

 .ته ألهنا أمه من الرضاعةعّالتزوج هبا أي بمرض
 .أي وكل من انتسب إليها كبناهتا وأمها وأخواهتا فإهنن حيرمن عىل الرضيع* 
 .ّوج بالرضيع وولده وإن سفل كابن ابن ابنهأي وحيرم عىل املرضعة التز* 
أي ال حيرم من كان يف درجة الرضيع من إخوانه الذين مل يرضعوا معـه، وكـذا * 

 .من كان أعىل طبقة منه كأبيه وجده وعمه



 " مسائل عملية "
 

 رضـعات ١٠ طفل عمره سنتان ونصف رضع من امرأة -١
 فهل حترم عليه؟

ات مـشبعات فهـل  رضـع٤ أشهر ورضع ٨ طفل عمره -٢
 حترم عليه مرضعته؟

 طفل عمره سنة رضع من امرأة مخس رضعات متفرقات -٣
 بيوم واحد فهل حترم عليه؟

 امرأة أرضعت ولدا وأرادت أن تتزوج ابـن ذلـك الولـد -٤
 فهل جيوز؟

 
............................................................ 

  .قل من احلولني ال حترم عليه ألن عمره ليس أ-١
 . رضعات٥ ال حترم عليه ألنه مل يرضع -٢
 . نعم حترم عليه-٣
 .  ال جيوز ألهنا جدته وهو حفيدها من الرضاعة-٤
     



 " باب النفقة "
 

 .نكاح أو ملك أو ب لقرابةجي لما: النفقة
 أن ينفـق عـىل زيد له زوجة وطفل وبقرة، فيجب عليه: مثال 

 .ة فيطعمهم ويسد جوعهموعىل زوجته وعىل البقر ولده
ونفقته عىل ابنه واجبة بـسبب القرابـة وعـىل زوجتـه بـسبب 

 .وعىل البقرة بسبب امللك فهذا هو ما نعنيه بالنفقةنكاح ال
 ).نكاح-ملك-قرابة: ( فعلم أن أسباب وجوب النفقة ثالثة

 ).والبنوة -األبوة : (  وهي تشمل القرابة:أوال
 كاجلـد واجلـدة مـن جهـة  أي الوالدان وإن علـوااألبوة -١

 .األب واألم
فيجب عىل الفروع نفقة األصـول أي جيـب عـىل األوالد أن 

 :وذلك برشطني.ينفقوا عىل الوالدين
 . فقر اآلباء-أ

 . يرس األبناء-ب



فإذا كان األب أو األم فقريين ال جيدان من املال ما يطعامن بـه 
 .نفسيهام فحينئذ جيب عىل األبناء أن يتكفلوا بآبائهم

أب عنده راتب تقاعدي ينفق منه عـىل نفـسه وزوجتـه : مثال
فهذا غري فقري وال جيـب عـىل األبنـاء حينئـذ أن ينفقـوا عـىل 
الوالدين الستغنائهم بام عندهم مـن املـال، فـنحن ال نقـصد 
بالغنى أن يملك آالف الدوالرات بل أن جيد ما يسد حاجاته 

 .الرضورية
له فهـذا قـد اسـتغنى أب يعمل خياطا ويقتات من عم: مثال

 .بالكسب فال جيب عىل األوالد حينئذ أن ينفقوا عليه
وهنا مسألة وهي لو كان أحد األبوين ال يملـك مـاال ولـيس 
عنده وظيفة وعمل يكتسب منه فهـل نقـول لـه ابحـث عـن 
عمل واعتمد عىل نفسك أو نقول لألبناء عليكم أن تكفـوهم 

 ألهنم ال مال هلم وال كسب؟
ىل األبنــاء يف هـذه احلالــة أن ينفقـوا عــىل جيــب عـ: اجلـواب

الوالدين، وال نقول لألب اذهب وابحث لك عن عمل ولـو 



ض، ألن من حـق الوالـدين بعـد يكان صحيح البدن غري مر
 .  طول خدمة لألوالد أن يرتاحوا يف آخر عمرهم

وأما يرس األبناء فمعناه أن يكون عنده من املال ما يزيـد عـىل 
 .طفالهوأحاجته وحاجة زوجته 

وال نقصد أن يكون عنده مال يكفيه طيلة العام بل ما زاد عىل 
يوم وليلة وجب رصفه عىل الوالدين،فلو كان عنده من املـال 

يف اليـوم والليلـة وجـب $ ٧وكانت نفقته ونفقة عياله $ ١٠
 .عليه أن ينفق عىل والديه ألنه مورس

ي ألن لو كان االبن ليس عنده من املال مـا يكفـ: وهنا مسألة
يرصف عىل والديه فهل نكلفه أن يذهب ليعمل ويكتسب ثم 

 ينفق؟
نعم نكلفه ما دام قادرا عىل الكسب غري عاجز عنـه : اجلواب

 .بسبب مرض مزمن
 
 



 فيجب عىل اآلباء أن ينفقوا عىل أوالدهـم وذلـك : البنوة-٢
 :برشوط

ُ الفقر-أ ْ بأن يكون ابنك أو بنتك ال مال هلـم فحينئـذ جيـب : َ
 .أن تنفق عليهمعليك 

قد ورث االبن مـن أمـه  سنوات و٣زيد له ابن وعمره : مثال
ماال كثريا، فال جيب عىل األب أن ينفق عىل ابنه الـصغري مـن 

 .ماله بل يأخذ من مال الصغري وينفق عليه
َ الصغر-ب  .بأن يكون االبن أو البنت غري بالغني: ِّ

 .رجع إن شئتوقد بينا فيام سبق ما يبلغ به الذكر واألنثى فا
فإذا كان لزيد ابنا أو بنتا مل يبلغا وال مال هلام فيجب رشعا عىل 

 .األب أن ينفق عىل أوالده
الولد كبريا بالغا فال جيب عىل األصول أن ينفقـوا  أما إذا كان

 .عليه إال إذا كان جمنونا أو عاجزا عن الكسب ملرض مزمن
 عليـه أن  عامـا فهـذا جيـب٣٠زيد له ابن جمنون عمره : مثال

 .ينفق عليه ما دام ال مال له



نـسأل اهللا  - عاما ولكنـه مـشلول٢٠زيد له ابن عمره : مثال
 .فيجب عىل زيد أن ينفق عليه لعجزه عن الكسب -العافية

ومن هنا نعلم أن الولد إن كان فقريا ال مال الـه ولكنـه قـادر 
عىل الكسب فال جيب عىل األب أن ينفـق عليـه لتمكنـه مـن 

 .لكن استثنى العلامء طالب العلم النجيبالكسب، و
الـرشعي وال زيد له ابن كبري وهو متفرغ لطلب العلـم : مثال

 .مال له فيجب عىل زيد أن ينفق عىل ابنه النشغاله بالعلم
وهذا إذا كان من األذكيـاء الـذي يرجـى أن يـصلوا إىل يشء 
ويفتح هلم، فمثل هؤالء قد ينفع اهللا هبم األمـة وينـال الوالـد 

 .من رشف الدنيا واآلخرة بسببه اليشء العظيم
أما إذا كان الطالب مثل أكثر طالب هذا الزمن إما أن يكونوا 

ا ال أو يكونوال ذكاء فطري هلم يساعدهم عىل فهم العبارات، 
مهة هلم يف التحصيل فمثل هـؤالء يقـال هلـم دع املكـارم وال 

 .ترحل لبغيتها واذهب وابحث لك عن عمل
    



 :بيهاتوهنا تن
 .ب الكسوة والسكن والعالججتمثل ما جيب الطعام  -١
 نقصد باألوالد الذين ينفقون عـىل الوالـدين مـا يـشمل -٢

الــذكر واألنثــى أي االبــن والبنــت، فليــست األنثــى معفيــة       
ولو كان عنده ابنان مثال وجب علـيهام بالـسوية النفقـة عـىل 

 .الوالدين ما داما مورسين
الواجبـة بـني األقـارب  يف األبـوة  لنفقـة علم من حرص ا-٣

عمـه أو والبنوة أنه ال جيب أن ينفق املرء عىل أخيه أو أخته أو 
، هذا مـن حيـث  ولو كانوا فقراءعمته أو خالته أو بنت أخيه

الوجوب وإن كـان يـستحب ذلـك ويتأكـد مـن بـاب صـلة 
 .األرحام

 
  
  



وح مـن يكـون املـرء مالكـا لـذي ر ونعني به أن:  امللك:ثانيا
 .إنسان أو حيوان

 . فمن ملك إنسانا أو حيوانا وجب عليه أن ينفق عليه
زيد له عبيد وإماء فيجب عليه رشعـا أن ينفـق علـيهم : مثال

 . وينفق عىل عالجهمفيطعمهم ويكسوهم ويسكنهم
ثم جيب عليـه غـري النفقـة أن ال يكلفهـم مـن العمـل مـا ال 

ور واألثقـال نقـل الـصخعـامال يف  جيعل العبد يطيقون كأن
 أو ال يعطيـه زمنـا للراحـة مـن التي يعجز عنها من هو مثلـه

، وكذا ال حيمل الدابة ما ال تطيق من عمل أو محل ثقل اخلدمة
 .فكل ذلك حرام

             
 
 
 
 



ّفمن تزوج امرأة وجب عليه أن ينفق عليها من : النكاح: ثالثا
 .مطعم ومرشب وملبس ومسكن ولو كانت غنية ذات مال

 أن تكون قد مكنت نفسها لزوجها كي ولكن يشرتط يف ذلك
 .حيصل االستمتاع

ّتزوج زيد هندا وبقيت يف بيت أهلها سنة فهنا مل حيصل : مثال
ُالتمكني فال يكفي العقد فإذا زفت إليه فآنـذاك جتـب النفقـة 

 . والتمكني يوجب النفقة،ألن العقد أوجب املهر
اضح خيتلف عىل حسب والنفقة عىل الزوجة مقدرة بمقدار و

ن يكون مورسا أو معـرسا حال الزوج وذلك ألن الزوج إما أ
 .أو متوسطا

 فإذا كان الزوج مورسا وعنده أموال وسعة فيجـب عليـه -١
 .أن يوفر هلا مدان من غالب قوت البلد الذي يعيشون فيه

 غم فإذا كان غالب قوت البلد هو احلنطة ٢٠كيلو و= واملدان
احلال يف أكثر البلدان فيوفر هلـا هـذا املقـدار أو الرز مثلام هو 
 .وأجرة خبزة أو طبخهطبعا مع طحنه 



وهو ما يغمس به اخلبز أو يؤكل مع الرز وجيب هلا أيضا األدم 
فال نقول هلا أعطها رغيف خبز وتأكله خاليا، وعادة كثري مـن 

النــاس أن يكــون األدم هــو مــا يعــرف عنــدنا باســم املــرق              
كمرق الفاصولياء أو الباميا أو الباذنجان أو غريها ) بيخ الط( 

 أو الـدجاج فتأكل املرق مع اخلبز أو الرز وكذا اللحـم أيـضا
 .وأيضا ما اعتاده الناس من فاكهة وشاي أو قهوة

وأما اللباس فيختار هلا ما يليق بحاله وسعته وما اعتاد النـاس 
 . وثياب للصيف وثياب للشتاء كاجلبة والعباءة النسائيةلبسه

وال خيفى أننا نتحدث عن القدر الواجب، مـا زاد عـىل ذلـك 
يكون عىل حسب ما تسمح به طبيعـة الرجـل شـحا أو كرمـا 
ومنه يعلم أننا ال نكلف املورس أن خيرج زوجتـه كـل أسـبوع 
لتشرتي ما تشاء من مالبس من أغىل األسواق فمثل ذلك قد 

 .يعد رسفا فضال عن أن يكون واجبا حمتام



 عليه مدا ونصف املد وكذا عليه فيجب أن يكون متوسطا -٢
ٍأدم ومالبس أن يوفر ما يليق بحاله من  ْ م وفاكهـة ونحـو وحلُ

 .شاي وقهوة
 كأن يكون كاسـبا يعمـل محـاال أو سـائق  أن يكون فقريا-٣

 فمثل ذلك نوجـب تاكيس أو موظفا صغريا يعيش عىل مرتبه
ْن أدم ففـي بعـض عليه مدا واحدا فقط ومـا يليـق بحالـه مـ ُ

 يغمـسون بـه اخلبـز ا وزعـرتااملناطق الفقرية يكون أدمهم زيت
ويأكلونه، وجيب عليه ما يليق بحاله من حلـم أو فاكهـة كـأن 

جيـب حـسب عـادة جمتمعـاهتم وفرتة يأكلوا قدرا صغريا كل 
 .ما يليق بحاله من مالبسعليه لزوجته 

ن نفقـة  أن النفقة عـىل الزوجـة ختتلـف عـومن هنا يتبني لك
ْاألقارب ونفقة اململوك إذ هي مقدرة وحمددة بمقدار واضـح 

 أو اململوك فإهنا عىل قدر الكفاية بخالف النفقة عىل األقارب
وال يوجد فيها حتديد كأن نقول للوالد عليك ما دمت غنيا أن 

     .تطعم ابنك مدين بخالف الزوجة فليفهم هذا



  واملتوسط؟بقي أن نعلم ما هو ضابط املورس واملعرس
ِدخله وماله أكثر من رصفه وخرجـه ومـا من كان : واجلواب

حيتاج هو وعياله فهو مورس، وإن كـان بقـدر مـا حيتـاج فهـو 
 .مماحيتاج فهو معرسأقل متوسط، وإن كان 

وهي لو أن الزوجـة كانـت كبـرية القـدر كبنـات  وهنا مسألة
ة ادمـاألمراء واألغنياء وكانت ختدم يف بيت أهلهـا أي هلـا خ

فيجب عىل الزوج أن يأيت هلا بمن خيـدمها ولـو كـان معـرسا 
 .فقريا

 ؟ادمةفإن قيل ومن أين يأيت بامل اخل
، إن هّتـزوج مـن لـيس يف طبقتـيومن قـال لـه أن : واجلواب

ّرغبت الزوجة أن ترتك ذلك فهذا شأهنا أما أن أرصت فال بد 
 .ادمةمن اخل

 
 
 



 :هذا الباب وهنا مسألتان نختم هبام
ماحلكم إذا كان الزوج قد أعرس يف النفقة أي مل يـتمكن : أوال

  ؟ملبسمسكن وما ذكرمتوه من طعام ورشاب وأقل من تلبية 
  .يكون للزوجة حق الفسخ:  اجلواب

زيد رجل معرس وال يستطيع توفري املد الالزم لزوجتـه : مثال
 :خيارانحينئذ هند فلها 

 .ن شاء اهللا إا أن تصرب وحتتسب أمرها واهللا يعوضها خري-١
 . أن ترفع أمرها إىل القايض ليفسخ النكاح-٢

َوقد علمت أن الفسخ ليس طالقا فال ينقص عـدد الطلقـات 
 .ويتم التفريق بينهام

 ُإذا أعرس الزوج باملهر فام احلكم؟: ثانيا
 .يثبت للزوجة حق الفسخ أيضا: اجلواب

واتفقوا $ ١٠٠٠زيد عقد له الويل عىل هند بمهر قدره : مثال
أن املهر يتم تسليمه قبل الدخول هبا ثـم إن الـزوج أعـرس ومل 



يتمكن من دفع املهر فحينئذ هلا أن تصرب وهلا أن ترفـع أمرهـا 
 .إىل القايض ليفسخ نكاحها

بخالف مالو أعرس بعد الدخول هبا بـأن اتفقـوا عـىل أن يـتم 
مل يتمكن من  ثم$ ٥٠٠تسليم نصف املهر بعد الدخول وهو 

ّ فسخ ألنه قد دخل هبا وحصل الـيشء الـذي التسديد فإنه ال
 . دينا يف ذمته جيب عليه تسديده دفع املهرمن أجله فيبقى املهر

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  " خالصة الباب "
 

  

 .مال جيب لقرابة أو ملك أو نكاح: النفقة
 ).نكاح-ملك-قرابة: ( فأسباب وجوب النفقة ثالثة هي

 ).األصول والفروع( فالقرابة تشمل 
 :ألبناء نفقة أصوهلم برشطنيفيجب عىل ا

 . إعسار األصل-١
 . يسار الفرع باعتبار الزائد عن يوم وليلة-٢

وجيب عىل اآلباء أن ينفقوا عىل أوالدهم إن وجـدت إحـدى 
 :احلاالت الثالث

َالصغر+الفقر ( -١ ِّ.( 
 ).اجلنون+ الفقر ( -٢
 )العجز عن الكسب ملرض+الفقر ( -٣

االت السابقة وجب عىل اآلبـاء فمتى توفر يف األبناء أحد احل
 .أن ينفقوا عليهم



وأمــا امللــك فهــو يوجــب عــىل املالــك النفقــة عــىل مملوكــه 
باملعروف وجيب عليه أيضا أن ال حيمله ما ال يطيق سواء أكان 

 .إنسانا مملوكا أو حيوانا
وأما النكاح فهو يوجب النفقة برشط أن متكـن املـرأة نفـسها 

 .لزوجها
 وختتلـف بحـسب حـال الـزوج عـىل ونفقة الزوجـة مقـدرة

 :التفصيل اآليت
 إن كان الزوج مورسا وجب عليه مدان من غالب قـوت -١

 .البلد وأدم وكسوة تليق بحال أمثاله من الورسين
 وإن كان الزوج متوسطا وجـب عليـه مـد ونـصف مـن -٢

 . غالب قوت البلد وأدم وكسوة تناسب املتوسطني
مد مـن غالـب قـوت  وإن كان الزوج معرسا وجب عليه -٣

 .البلد وأدم وكسوة تناسب املعرسين
وإذا كانت املرأة ممن خيـدم مثلهـا يف بيـت أبيهـا وجـب عـىل 

 .الزوج أن جيعل هلا خادمة



 .وإذا أعرس الزوج بالنفقة فللزوجة الصرب وهلا الفسخ
 .وكذا إذا أعرس باملهر قبل الدخول هبا فلها طلب الفسخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمطط توضيحي "
 " املخطط الرئييس "

 
 النفقة

 
                        امللك                     النكاح     القرابة      
 )برشط التمكني                                                                   (       

 أصول                     فروع
 )صغر+ فقر          (        فقر األصول   
   )جنون+فقر      (               الفروعيرس  

 )عجز+ فقر  (                                
 
 
 
 
 



 "ضواء عىل النص أ "
 

 فصل(                                               
ِونفقـــة العمـــودين ْ َ ْ َُ  *َنْيِد واجبـــة للوالـــ* مـــن األهـــل*ُ

َدينوواملول الفقـر : *َدون فتجب نفقتهم برشطنيِفأما الوال.*ِ
 .*، أو الفقر واجلنون*والزمانة

............................................................ 
ودي النــسب وأمــا اإلخــوة واألعــامم *  َأي األصــول والفــروع ويــسميان بعم ْ ــَ ُ

 .واألخوال والعامت واخلاالت فيسمون بحوايش النسب
 .اربأي األق* 
 .وإن علوا كاجلد واجلدة* 
 .وإن سفلوا كابناء األبناء وبنات البنات* 
الفقر (أو ) الفقر مع الزمانة( أي بأحد رشطني، واملراد بالرشط جمموع األمرين* 

 ).مع اجلنون
 .الزمانة هي العجز عن الكسب ملرض كالشلل والعمى* 
نهم أصحاء لـيس فـيهم مقتىض كالم املصنف أن الوالدين إن كانوا فقراء ولك* 

زمانة أو جنون جيـب علـيهم أن يكتـسبوا وال جتـب نفقـتهم عـىل األوالد وهـو 
 . ضعيف واملعتمد وجوب النفقة بمجرد الفقر ولو بدون زمانة أو جنون



ِّ الفقـر والـصغر *َوأما املولدون فتجب نفقتهم بثالثة رشائط
 .أو الفقر والزمانة أو الفقر واجلنون

بهائم واجبة وال يكلفـون مـن العمـل مـا ال ونفقة الرقيق وال
 .َيطيقون

 : واجبة وهي مقدرة*ونفقة الزوجة املمكنة من نفسها
ِفإن كان الزوج مورسا فمدان من غالب قوهتا ِ*. 
ِوجيب من األدم والكسوة ما جرت به العادة ِ ْ ُ*. 

ِوإن كان معرسا فمد من غالب قـوت البلـد، ومـا يأتـدم بـه  ِ ٌِ
 .ِاملعرسون ويكسونه

 
 

........................................................... 
 . أي بأحد ثالثة رشائط*

 .فإن مل متكن نفسها ونشزت فتسقط نفقتها* 
 .أي غالب قوت بلدها* 
 .أي ممن هو طبقة زوجها من املورسين* 



وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن األدم والكسوة الوسـط 
ُوإن كانت ممن خيدم مثل َ  *.ها فعليه إخدامهاُ

وإن أعــرس بنفقتهــا فلهــا فــسخ النكــاح، وكــذلك إن أعــرس 
 .*بالصداق قبل الدخول

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .ِولو كان معرسا* 
 .فإن أعرس بعد الدخول فال حيق هلا طلب الفسخ ويصري املهر دينا يف ذمته* 

 



 "لية  مسائل عم"
 

أب فقري ال مـال لـه وال كـسب ولكنـه يف صـحة جيـدة  -١
 والبنت مورسة فهل جيب عليها أن تنفق عليه؟

 ابن فقري جمتهد يف طلب العلم الرشعي وهـو قـوي عـىل -٢
 الكسب واألب مورس فهل جيب عليه أن ينفق عىل االبن؟

 زيد له حصان جيعله يعمل يف الليل والنهار وال يـوفر لـه -٣
 ه من العلف فام حكمه؟ما يكفي

 
 
 

............................................................ 
 .  نعم جيب عليها ذلك يف ماهلا ال يف مال زوجها-١
 . نعم جيب عليه ذلك-٢
 حكمه أنه آثم وعليه أن يتوب إىل اهللا ويطعم حصانه ما يكفيه وال حيمله ما ال -٣

 .يطيق
   



ــرضوري مــن الطعــام  زيــد معــرس وال ي-٤ ملــك تــوفري ال
 وامللبس فهل لزوجته حق الفسخ؟

فلام دخـل $ ٣٠٠٠ زيد تزوج هندا عىل مهرمؤجل قدره -٥
 هبا أعرس ومل يتمكن من التسديد فهل للزوجة حق الفسخ؟

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .وهو يفسخ بعد أن يتأكد من اإلعسار نعم فرتفع أمرها إىل القايض -٤
 . ال فسخ بعد الدخول بإعسار املهر ويصري دينا يف ذمته-٥
 



 " باب احلضانة "
 

 بفعـل مـا يـصلحه تربية من ال يستقل بـأمر نفـسه: احلضانة
 .ودفع ما يرضه

الطفل الوليد حيتاج إىل من يتعهد أمره فيطعمه احلليـب :مثال
ده وينظفــه عــن األذى وهيــزه يف فراشــه لينــام ويغــسل جــس

ويسقيه الدواء إن مرض ويبعد عنه ما يؤذيـه ويغسل مالبسه 
 فهــذه هــي وغــري ذلــك مــن األفعــال املعهــودة بــني النــاس

 .احلضانة
 :ثم الصغري إما أن يكون مع األبوين، أو يكون مع أحدمها

فإن كان مع األبوين فاألمر واضح يتحمل األب النفقة عليـه 
 .ربيتهأمه بحضانته وت تقوم و

ن بسبب طالق أو فسخ أو لعان فمـن يقـوم اوإن افرتق األبو
باحلضانة أي أن األم سوف خترج بعد العدة لبيت أبيهـا فهـل 



تأخذ معها طفلها لتحضنه أو يبقى مع أبيه وهو حيضنه بنفسه 
 أو جيعله عند قريباته أو عند حاضنة يؤجرها؟

 معهـا وتكـون  الطفـلهي أحق بحـضانته فيـذهب: اجلواب
، وال يمنـع األب مـن  إن مل يكن للطفـل مـالنفقاته عىل أبيه

 .رؤيته
وتستمر احلضانة إىل أن يبدأ الطفل بـالتمييز أي يـصري يفهـم 
ويعرف يأكل وحده ويرشب وحده ويستنجي وحده وغالبـا 
ما حيصل التمييز عند سن السابعة ولكنـه لـيس بـرشط فقـد 

عـىل   فاملدار سنني٧يميز قبل ذلك وقد ال يميز وهو أكرب من 
 .التمييز

ُفإذا ميز الطفل في  ؟ من ختتار أن تبقى معهُسأل الطفلّ
فإن اختار األم استمرت احلضانة هلا، وإن اختار األب انتقـل 

 .مع أبيه
 
 



 .وللطفل حق الرتاجع
 سنني خريه القايض بني أبويه فاختار البقاء ٧زيد عمره : مثال

 .تقل مع أبيهنمع أمه فلام بلغ العارشة اختار أباه في
ثــم إن للحاضــنة رشوط جيــب اجتامعهــا وإال ســقطت عنــه 

 :احلضانة وهي
 . العقل، فإذا كانت األم جمنونة سقط حقها يف احلضانة-١
 .فإذا كانت األم أمة سقط حقها:  احلرية-٢
فــإذا كانــت األم كــافرة والطفــل مــسلام فتــسقط : الـدين-٣

 .حضانتها كأن يتزوج زيد نرصانيا ثم يطلقها
باملحافظة عىل الطاعات واجتناب الكبـائر وقـد :  العدالة-٤

 فإذا كانت األم غري عدلة كأن تكـون غـري مر رشحها من قبل
 .عفيفة فهذه ال حضانة هلا

بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمني يف بلد واحد  اإلقامة يف -٥
فرتيد أمـه أن تـسافر فيـه إىل احلـج أو لغـرض العـالج مـثال 

أحد الوالدين السفر ر إىل أبيه، ولكن لو أراد فينتقل زمن السف



فـاألب أحـق مـن عيش يف بلد آخـر ياالنتقال أي أن لغرض 
 .األب فينزعه ويبقى عنده

أي حني االنتقال تكون احلضانة لألب سواء هو الـذي يريـد 
 .أن يسافر وينتقل أو هو الذي يريد أن يبقى يف البلد

 . حضانتها اخللو من زوج، فإذا تزوجت األم سقطت-٦
فلو اتصفت األم بـصفة مـن الـصفات الـسابقة كـأن كانـت 
ــه واحلالــة كــذلك تنتقــل  ــة أو فاســقة أو تزوجــت فإن جمنون

 .مهاحلضانة إىل أمها فإن مل توجد فإىل األب فإن مل يوجد فإىل أ
 .فعلم أن األم واجلدة أم األم مقدمة باحلضانة عىل األب

سـنني وبعـد ٤ه طلق زيد زوجته فأخذت ابنهـا وعمـر: مثال
سنة تزوجت فينتقل الطفل يف احلضانة إىل أمها فإن كانـت ال 

 .تصلح كأن كانت جمنونة أو كافرة أو ميتة فيأخذه األب
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

تربية من ال يستقل بأمر نفـسه بفعـل مـا يـصلحه  : :احلضانة
  .ودفع ما يرضه

ثـم أمهـا فإن كان مع أبوية فاحلضانة لألم، وإن افرتقا فـاألم 
 .أحق باحلضانة ثم األب ثم أمه

 .وتستمر احلضانة إىل سن التمييز ثم خيري الولد بينام
وللحضانة رشوط وجـب توفرهـا فـإن مل يتـوفر منهـا رشط 

 :سقطت احلضانة عنه وانتقلت إىل من بعده وهي
 . العقل-١
 . احلرية-٢
 . اإلسالم-٣
 . العدالة-٤
 . اإلقامة-٥
 . اخللو من الزوج-٦



 "ططات توضيحية  خم"
 " املخطط الرئييس "

  
 احلضانة

 
 ّ                  األحق هبا                                    رشوطها

 عقل                                                           )أم ثم أمها ثم أب ثم أمه(     
                                                    حريةّ   وتستمر إىل التمييز ثم خيري         

                                                                                                            إسالم
                       عدالة                                                                                     

 إقامة                                                                                                            
 و من زوج                                                                                                            اخلل

 
 
 
 
 
 



 "ضواء عىل النص أ "
 

 فصل(                                                    
، فهــي أحــق *ولــه منهــا ولــد* وإذا فــارق الرجــل زوجتــه

َّ، ثم خيري بني أبويه فأهيام اختار سـلم *بحضانته إىل سبع سنني ُ ّ ِّّ
 .إليه

ة العقـل واحلريـة والـدين والعفـ*: ورشائط احلـضانة سـبع
واألمانة واإلقامة واخللـو مـن زوج، فـإن اختـل رشط منهـا 

 *).سقطت
 

............................................................ 
 .فإن مل يفارقها فاألمر واضح احلضانة عىل األم والنفقة عىل األب* 
 .ذكر أو أنثى* 
 .غالبا ألن املدار عىل التمييز* 
 .لعفة واألمانة معنامها واحد وهو العدالةنحن جعلناها ست ألن ا* 
 .وقد مىض حمرتزات هذه الرشوط يف الرشح* 

 



 " مسائل عملية "
 

طلق زيد زوجته وأبى أن يعطيهـا الطفـل الـصغري فـامذا  -١
 تفعل؟

  ماتت أم وتركت ابنا فمن حيضنه؟-٢
 مطلقة أخذت طفلها لتحضنه ثم إهنا بدأت ترتك الصالة -٣ 

 ؟فهل تسقط حضانتها
 مطلقة حتضن أمها ثم إهنا أرادت أن تنتقـل إىل بلـد آخـر -٤

 فهل تسقط حضانتها؟
 
 

............................................................ 
 .  ال حيق له فعل ذلك وترفع األمر إىل القايض وهو ينتزعه-١
 . أم الزوجة فإن عدمت أو مل يتوفر فيها الرشوط فلألب-٢
 .نتقل إىل أمها وإال فإىل األب نعم وت-٣
 .   نعم واألب حينئذ أحق باحلضانة-٤
 



                                                                                                                                                         
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " عقد جامع ألبواب كتاب النكاح "
 

قد مىض معنا أبواب متفرقة حتت عنوان جـامع وهـو كتـاب 
النكاح وما يتعلق به من األحكـام والقـضايا وسـنبحث عـن 
جامع هلذه األبواب مثلام كنا نفعـل يف هنايـة كـل كتـاب مـن 
 كتب الفقه كالطهارة والصالة وغريمها، ولنبدأ برسد األبواب

 باب - باب املهر- باب الفسخ- باب املحارم-احباب النك( 
 باب الطـالق ويـشتمل عـىل - باب القسم والنشوز-الوليمة

 باب العـدة - باب اللعان- باب الظهار- باب اإليالء-اخللع
 ). باب احلضانة- باب النفقة- باب الرضاع-باب االسترباء

فإذا علم هذا فنقول بتأمل قليل يف هـذا األبـواب نجـد أهنـا 
 زوجتـه أو أمتـه فـإذا عقـدحدث عن املعاملة بني الرجل وتت

 عىل امرأة فقد صارت زوجتـه وهـذا يـستدعي معرفـة رجل
رشوط العقد ونحتاج إىل باب املحارم ألنـه يـشرتط لـصحة 

 ومـن املحـارم األم العقد أن ال تكـون املـرأة حمرمـا للرجـل



 بالرضاعة وغريها فنحتاج أن نعرف القدر الذي حيـرم وهـذا
، ونحتـاج إىل الرضاع وأفرد بباب لطـول الكـالم عليـهباب 

 َّباب املهر ألنه ال بد يف كل نكاح مـن مهـر سـمي أو مل يـسم
باب الوليمة ألهنـا سـنة عنـد النكـاح، فـإذا إىل وكذا نحتاج 

ّتزوج املرأة ودخل هبا احتجنا إىل باب النفقة ألن الزوج جيب 
 .أن ينفق عىل امرأته ولو كانت ذات مال

فقة األقارب واململـوكني فهـي بـالتبع واالسـتطراد وال أما ن
عالقة هلا بالنكاح ولكن ملـا حتـدثنا عـن سـبب مـن أسـباب 

ــذكر ــة  وجــوب النفقــة وهــو النكــاح ناســب أن ن معــه بقي
 .األسباب

ة فحينئـذ نحتـاج إىل بـاب امـرأوإذا تزوج الرجل أكثـر مـن 
القسم والنشوز ، ثم بعد الزواج قـد حتـصل مـشاكل جتـر إىل 
الفراق وهو إما أن يكون بطالق ومنه اخللع أو بـسبب عيـب 
ويسمى فسخا أو بسبب مالعنة بـني الـزوجني بعـد االهتـام 
بالزنا فتكون الفرقة أبدية وهذا هو باب اللعان، وبعد الفراق 



ال بد للمرأة من عدة فنحتاج باب العـدة، ونحتـاج إىل بـاب 
 . إن وجد طفلاحلضانة

فهام الـزوج مـع زوجتـه يقتـيض  قـد يتـرصِوهنالك ترصفان 
 .أحكاما خاصة وهي اإليالء والظهار

 .وأما معاملة الرجل مع أمته فنحتاج معها إىل باب االسترباء
واخلالصة هي أن األبواب كلها تدور حول عقد النكاح ومـا 

 .يعرض له من أحكام، باستثناء االسترباء فهو مع األمة
 
   
 
 
 
 
 
 



 " كتاب النكاح  عقد يف املسائل الضعيفة يف"
 

وإذا خــاف نــشوز املــرأة وعظهــا، فــإن أبــت إال (  قولــه -١
 جعلـه )النشوز هجرها، فإن أقامت عليـه هجرهـا ورضهبـا

اهلجر والرضب متوقف عىل اإلقامة عليـه بـالتكرار ضـعيف 
 .ألنه جيوز هجرها ورضهبا ولو بدون أن يتكررمنها النشوز

) توتة مالزمة البيـتوعىل املتوىف عنها زوجها واملب(   قوله-٢
ختصيصه مالزمة البيت بمـن ذكـر يـدل عـىل أن الرجعيـة ال 

العلـامء يف  تالزم البيت الـذي طلقـت فيـه وهـو رأي بعـض
 .املذهب وهو ضعيف

َفأمــا الوالــدون فتجــب نفقــتهم بــرشطني الفقــر (  قولــه -٣ ِ
اشرتاط انضامم الزمانة أو اجلنـون ) والزمانة أو الفقر واجلنون

ة ضعيف واملعتمـد وجـوب النفقـة ولـو كـان لوجوب النفق
 .الوالدون أصحاء ال زمانة فيهم أو جنون

 .واحلمد هللا رب العاملني



  
 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " كتاب اجلنايات "
 

 التعدي عـىل الغـري: اجلنايات مجع جناية ومعناها يف اللغة هو
 .يقال جنى زيد عىل عمرو إذا اعتدى عليه وأذنب يف حقه

 .التعدي عىل بدن الغري بام يوجب عقوبة: واجلناية اصطالحا
يد عىل بدن عمرو وأزهق زيد قتل عمرا، فهنا اعتدى ز: مثال

 .روحه، فيجب أن يعاقب فيقتل كام قتل
 اجلنايـة مأي أن أقسا) وغري القتل -القتل( واجلنايات تشمل 

 إما أن يكون التعدي واقعا عىل البدن بإزهاق الـروحف: اثنان
واقعا عىل البدن بغري إزهاق روح كقطع يـد أو قلـع يكون أو 

 .عني أو جرح رأس وما شابه ذلك
 الغـري أعـراضعـىل ، أو ةقبالـرساالعتداء عىل مال الغري أما 

بالزنا والقذف وغريه فهـذه تبحـث يف الكتـاب التـايل وهـو 
 . إن شاء اهللالكالم عليهكتاب احلدود وسيأيت 

 .ولنبدأ ببيان القسم األول من اجلنايات أعني القتل



 "أنواع القتل "
 

 :القتل ثالثة أنواع هي
ُالقتل العمد -١ ْ َ ُ. 
ِالقتل شبه العمد -٢ ِْ َ ُ ْ ُ. 
ُالقتل اخلطأ -٣ َ َ ُ. 

 :وإليك رشحها
 .يقصد شخص آخر بيشء يقتل غالباأن  :القتل العمد هوف

 أو يطلق عليـه الرصـاص ،ٌ زيد عمرا بالسيفَمثل أن يرضب
ٌ ففي كل ذلك يعد زيد قـاتال ، أو يرمي عليه قنبلة،من سالح ُ
ًعمدا ْ َ. 

د ال يـسمى مـقتـل الع أن الَوإذا تأملت يف التعريف علمـت
 :ا مهأمرانكذلك إال إذا حتقق فيه 

يكون قاصدا بالفعل والرضب شخص املجنـي عليـه  أن -١
 .وإال فال يعد قاتال عمدا



خرج زيد إىل الرباري يريد الصيد فأطلق رصاصة عـىل : مثال
 .غزالة فأصابت عمرا فأردته قتيال

 فهنا ال يوجد قصد إىل إيذاء عمرو من أصـله ولكـن حـصل
 .ًخطأ فقتل فهذا يسمى قتال خطأ وليس عمدا

كون الوسيلة املستخدمة تقتـل غالبـا، كـام ذكرنـا يف ت أن -٢
 فإن الغالب أن من رضب بذلك ، والقنبلةالسيف والرصاص

يموت وعليه فهذه األدوات تصنف عىل أهنا أدوات قتل فمن 
 .استعملها ضد شخص فهذا قاتل قتال عمدا

 فقتل أو رضبه بعصا صـغرية صغرية أما إذا رمى عليه حصاة
 .ِس بالقتل العمد بل يسمى بشبه العمديفامت فهذا ل

 دون قتله حيـنام اسـتعمل أداة  ورضبهوذلك ألنه قصد إيذائه
ال تقتل غالبا فامت بخالف من رمى صيدا فقتل باخلطأ فهـذا 

 .خطأ حمض
 



ب شـخص رضأن يقـصد شـخص : ِوالقتل شبه العمد هـو 
 .الباآخر بام ال يقتل غ

رضب زيـد عمـرا بعـصا صـغرية أو حصل شـجار فـ: مثال
 .بسوط أو رماه بحصاة فامت فهذا قتل شبه عمد

 .وسمي بشبه العمد ألنه تعمد رضبه ولكن مل يتعمد قتله
 :ن مهايِوالبد كي يسمى بشبه العمد من توفر أمر

 ، بخالف ما لـوام قصد الفعل وهو إيذاء ورضب إنسان -١
 يف حالة رمي الصيد فتقع بإنسان فيقتل مل يقصد من أصله كام

د بل هو خطأ حمـض لعـدم وجـود قـصد عمفهذا ليس بشبه 
 .اإليذاءالفعل و

 أن تكون األداة املستعملة ال تقتل غالبا أي ال تصنف عىل -٢
، فإن كانت األداة تقتل غالبا فال يكـون أهنا من أدوات القتل
 .شبه عمد بل هو عمد
  .أصالبالفعل يقصد الشخص أ ن ال : والقتل اخلطأ هو



، أو تزلـق قـدم اأن يرمي زيد عىل صيد فيقتل بـه عمـر: مثال
 .فهذا قتل خطأ زيد يف الطريق فيقع عىل عمرو فيقتله

ولكي يتحقق القتل اخلطأ ال بد من توفر أمر واحد وهو أن ال 
َ بل قتل عرضا، فإن كـان قاصـدا جني عليهيكون قاصدا للم

يقتل غالبا فهو قتـل   بام فإن كان ذلكللمقتول وناويا إليذائه
  .  بام ال يقتل غالبا فهو شبه عمدوعمد أ

فتلخص أن القاتـل إمـا إن يكـون قاصـدا بالفعـل شـخص 
 .أو ال يكون قاصدا لشخص املقتول املقتول

قد هجم عليـه فإن كان قاصدا شخص املقتول فإما أن يكون 
تل غالبا فذلك يقتل غالبا فذلك القتل العمد أو بام ال يقبيشء 

 .القتل شبه العمد
 .وإن مل يكن قاصدا لشخص املقتول فذلك القتل اخلطأ

     
 
   



 " زيادة توضيح "
     

زيـد عمـرا فـرضب  لو أن زيدا وعمـرا تـشاجرا، :هنا سؤال
 فامت، فأخذته الرشطة فأودعته السجن فلـام  يف قلبهبالسكني

 إخافتـه فهـل حقق معه قال مل أقصد قتله وإنام جمرد جرحه أو
 نقول هذا قاتل قتال عمدا، أو قاتل قتال شبه عمد ؟

 .هو قاتل قتال عمدا وحيكم عليه بالقتل: اجلواب
 .فإن قيل ولكنه أقسم باهللا العظيم أنه مل يقصد إىل قتله

ولو أقسم فـإن القـصد أمـر خفـي ال يعـرف فينظـر إىل : قلنا
 .قتل غالباسالح اجلناية واجلريمة هل هو يقتل غالبا أو ال ي

 .ّوملا كانت السكني أداة قتل غالبا اعترب القتل قتال عمدا
ولو كان القصد معتربا لكان كل قاتل أخذ ليقتـل يقـول واهللا 
إين مل أقصد قتله وإنام إخافتـه أو جرحـه دون إزهـاق روحـه 

 . ويفلت بجريمتهوبالتايل يضيع القصاص



وإن مل يقـصد ل فهو قتل عمد ِتُفمتى رضبه بآلة تقتل غالبا فق
 .قتله

فالنظر إىل ما يستخدم للقتل فإن كان مما يقتل غالبا فهذا عمد 
 . فليفهم هذايكون مستحقا للقتلإن مل يقصد أن يقتله وحتى 

هل يمكـن أن تكـون األداة ال تقتـل غالبـا  :وهنا سؤال آخر
 ؟ خيطبإبرةومع ذلك يعترب القتل عمدا كأن يموت 

 رضبه مـرة واحـدة يف مكـان إذانعم وفيه تفصيل ف :اجلواب
غري قاتل عادة كاليد والفخذ فهذا شبه عمـد، وإن رضبـه يف 
مقتل كالقلب والعني فامت فهذا عمـد، وكـذا إذا كـرر كـأن 

  .أخذ يرميه باحلجر الصغري واحلىص حتى مات فهذا عمد
 
 
 
 
 



 " أحكام القتل "
 

عليـه أن يعـرف فبعد أن حصل متييز للطالب بني أنواع القتل 
 ؟إجراء يتخذ بحقهذا يرتتب عىل كل نوع من ما
 :كاآليت: اجلوابو

 :من قتل عمدا ثبت اخليار ألوليائه يف أحد ثالثة أمور: أوال
 .القتل -١
 .أخذ الدية -٢
 . جماناالعفو -٣
 : يف أمرينمن قتل شبه عمد ثبت اخليار ألوليائه: ثانيا
 .الدية -١
 .جمانا  العفو-٢
 :خليار ألوليائه يف أمرينًمن قتل خطأ ثبت ا: ثالثا
 .الدية -١
 .العفو جمانا -٢



 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
 ًمد بأن كان القتل خطأ أو شبه عمـد متى قتل شخص بغري ع

مل جيز قتل القاتل أبدا بل نقول لورثة املقتـول كأبويـه وأوالده 
الديـة ولكـم أن أن تأخـذوا لكـم زوجته  ووإخوانه وأخواته

 .ترتكوها
ع للورثة تعويضا عن قتل َدفُوالدية هي مقدار حمدد من املال ي

 .قريبهم وهذا املبلغ املحدد سيأيت تفصيله
ومتى قتل شخص عمـدا فلورثتـه أن يطلبـوا القـصاص أي 
يسأهلم القايض فإن قالوا نريد قتله أمر القـايض بـه فتـرضب 

 َّ وإن قالوا نريد الدية فحينئـذ خيـىل،عنقه جزاء ما قدمت يداه
 وإن قـالوا عفونـا ،للورثـةالدية سبيل القاتل ويدفع من ماله 

 .يدفع القاتل شيئاعنه جمانا فال 
 وجوب القصاص بني أن يموت الشخص حاال يفثم ال فرق 

أو بعد رساية اجلروح يف بدنه مثل أن يطعن زيد عمرا بسكني 



يف بطنه فيموت بعـد يـوم أو يـومني بـسبب اشـتداد اجلـرح 
 .د القتلفحينئذ يستحق زي

 علم أن أولياء القتيل هم ورثته مطلقا أي سـواء أكـانوا :تنبيه
 ًمن أصحاب الفـروض أم العـصبات رجـاال كـانوا أو نـساء

 بينهم فال يقدم األقـرب كاالشرتافيثبت هلم احلق عىل سبيل 
 .للميت
إذا اشرتك أكثر من شـخص يف قتـل شـخص واحـد  :مسألة

 .فيقتلون به مجيعا
مرو وسعيد عىل بكـر وأخـذوا يطعنونـه هجم زيد وع: مثال

 .بالسكاكني حتى مات
 .يقتلون مجيعافهنا لألولياء بكر أن يطلبوا القصاص فحينئذ 

وهلم أن يأخذوا املـال مـن الـبعض ويطلبـوا القـصاص مـن 
البعض كأن يقولوا نريد أن يقتل زيد، ونريد املال من عمـرو 

 ثلث الديـة  فيأخذون٣ وبام أهنم قتلوا واحدا والقتلة وسعيد
 . من سعيدًمن عمرو وثلثا



 " رشوط القصاص "
 

القاتل العمد يقتل إن توفرت فيه رشوط فإن مل تتوفر مل يقتل 
 :وهذه الرشوط هي

 ويـدفع ، فإن كـان جمنونـا مل يقتـل أن يكون القاتل عاقال-١
 .الدية
 .، فإن كان صغريا مل يقتل أن يكون القاتل بالغا-٢

سنني رجال فال يقتل الصبي ألنـه  ١٠قتل صبي عمره : مثال
 . ولكن يدفع الديةغري مكلف

، أي يكون واحدا مـن  والدا للمقتوليكون القاتلال أن  -٣
أصوله كأن يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة للمقتول فحينئـذ 

 .ال يقتل القاتل
قتل زيد ابن ابنه، فال جيوز أن يقتل زيـد بـه ألن أصـل : مثال

 . يف وجودهللمقتول وقد كان سببا



أن ال يكون املقتول أنقص درجة من القاتل بسبب كفر أو  -٤
ٍرق ِ. 
قتل زيد املسلم عمرا النرصاين، فال يقتل زيد بعمر ولو : مثال

 . ويدفع هلم الديةكان الكافر من أهل الذمة
 .ر عمرا العبد فال يقتل زيد بعمروقتل زيد احل: مثال

غنـى وفقـر أما ما عدا ذلـك مـن اخـتالف األوصـاف مـن 
وذكورة وأنوثة وطول وقرص وغري ذلك من األوصـاف فـال 

 .تعد مانعة من القصاص
 يف السن ةطاعنفقرية  عجوزا امرأة  غنيقتل شاب قوي: مثال

 .افيقتل هب
    
 
 
 
 



 " أنواع اجلناية بغري القتل "
 

 وقـد تكـون بغـري القتـل بالقتـلذكرنا أن اجلناية قـد تكـون 
ا قبل قليل عـن النـوع األول واآلن وحتدثنولنسمها باإلصابة 

 : فنقولنبدأ بتفصيل النوع الثاين
كام أن القتل ثالثة أقسام عمـد وشـبه عمـد وخطـأ فكـذلك 

 .اإلصابة قد تكون عمدا وشبه عمد وخطأ
 أن يرضبه بالـسيف فيقطـع يـده أو  مثلاإلصابة العمد: أوال

 .يرضبه بحديدة فيفتح رأسه
أن يرضبه بيشء ال يعمل غالبا وهو اإلصابة شبه العمد : ثانيا

 .ذلك األثر ولكن حيدث ذلك األثر
تعمى عينه، أو يـرضبه بحـصاة مثل أن يلطم زيد عمرا بيده ف

 .صغرية فيفتح له رأسه



 أو رمـي هفهنا ليس من العادة والغالب أن من لطم عىل وجه
بحصاة صغرية حيصل فيه العمى وفتح الرأس ولكن شاء اهللا 

 .شبه عمدذلك فتكون اجلناية 
 مثل أن يرمي عىل صيد فتقـع عـىل إنـسان اجلناية اخلطأ: ثالثا

فتفقأ عينه، أو يتزحلق زيد بقرشة موز فيقع عىل عمرو فيكرس 
 .له رجله

    
 
 
  
 
 
 
 
 



 " صابة أحكام اإل"
 

بعد أن علمت أن اإلصابة تكون عمـدا وشـبه عمـد وخطـأ 
 :سنبني ماذا يرتتب عىل كل نوع فنقول

 غريه يف بدنه عمدا ثبت للمعتدى عليه احلق من أصاب: أوال
 :يف طلب واحد من ثالثة أمور

القـصاص   مثل أن يقطع زيد يد عمرو فيطلبالقصاص -١
 .فتقطع يد زيد

 . وسيأيت حتديدها وهي مال يدفع تعويض الدية-٢
 .العفو جمانا -٣
من أصاب غريه يف بدنه شبه عمد ثبت للمعتـدى عليـه : ثانيا

 :حد من أمريناحلق يف طلب وا
 .الدية -١
 .العفو جمانا -٢



ًمن أصاب غريه يف بدنه خطأ ثبت للمعتدى عليه احلـق : ثالثا
 :يف طلب واحد من أمرين

 .الدية -١
 .العفو جمانا -٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " اإلصابة قسام أ"
 

قطعا للعضو تارة تكون جرحا وتارة تكون اجلناية بغري القتل 
ن يـرضب رضبـة يفقـد معهـا وتارة تكون إبطاال للمنفعة كأ

 :السمع فهي ثالثة أقسام
ِ اجلناية بـاجلرح:أوال ْ ُ ُ  قـوةواجلـرح خيتلـف تـأثريه بحـسب : ِ

عن شق صغري يف اجللد ال اإلصابة فهنالك خدش وهو عبارة 
يظهر معه دم، وقد تكون اإلصابة أكرب وخيرج معها الدم وقد 
ال يكون خدشا بل حتـدث اآللـة اجلارحـة جرحـا يف داخـل 
اللحم أي يكون اجلرح عميقا وينزف الدم حينئذ بكثرة وقـد 

ِيعمق اجلرح فيصل إىل ما يسمى بالسمحاق وهي اجللد َ ْ ة التي ِّ
بني اللحم والعظم أي أن هنالك جلدة قبل العظم إذا وصـل 
اجلرح إليها فهذه تسمى بالسمحاق فإذا تطـور اجلـرح أكـرب 

عظم فهـذا وأخذ بالعمق أكثر وخرق السمحاق ووصل إىل ال
َضحة ألن العظم قد وضح وبان بحيث لـو ْوُالذي يسمى بامل ِ



العظـم وهـذه هبـا حديدة رفيعة ألمكننا أن نطرق أننا أدخلنا 
 ، فإذا تطورت اإلصابة أكثرحالة متأخرة من حاالت اإلصابة

حتى اخرتق العظم وكـرس فهـذه تـسمى باهلاشـمة أي التـي 
 . هتشم العظم وتكرسه

 .ِليس فيها قصاص إال املوضحةوهذه اجلروح كلها 
بمعنى إذا فرضنا أن زيدا وعمـرا تـشاجرا وأحـدث زيـدا يف 
عمرو اخلدش أو السمحاق أو اهلاشـمة فـال قـصاص أي ال 
يفعل بزيد مثلام فعل بعمرو ألن هذه اجلراحات من الـصعب 
ضبطها فقد حيصل فيهـا زيـادة أثنـاء القـصاص وهـذا ظلـم 

 .فينتقل إىل الدية
 ففيها القصاص إلمكان ضـبط اجلـرح وطريقـة أما املوضحة

 ثـم  اجلرحذلك أن يؤتى بأهل اخلربة فيقيسون طول وعرض
 مثلام فعل بأخيه حتقيقـا للعـدل اجلاينيفعل بيؤتى بالسكني و

 . حينئذفال إشكالأو عفا جمانا وإذا سامح ورغب بالدية 



يوجـب فتلخص أن كل جـرح يـصل إىل عظـم وال يكـرسه 
 إلمكان  كالرأس والصدر من اجلسميف أي موضعالقصاص 

  .االستيفاء حينئذ
 كـأن يطعـن زيـد  حينئذأما ما ال ينتهي إىل عظم فال قصاص
 . ولكن فيه الديةعمرا يف بطنه أو جنبه فال قصاص

 الكرس قصاص فمن كرس يد شـخص بـرضهبا ليس يف: تنبيه
بمثقل أو بطريقة أخـرى فـال قـصاص لتعـذر ضـبط مقـدار 

 .الكرس
 .مثل قطع اليد أو الرجل: ناية بالقطعاجل: ثانيا

 .وهنا قاعدة وهي كل عضو قطع من مفصل ففيه القصاص
اليد فيها مفصل عند الكف ومفصل عند املرفق فيمكن : مثال

استيفاء وضبط القصاص فإذا قطع زيد يد عمرو عمـدا مـن 
 .مفصل قطعت يد زيد من املفصل

 
 



  السبيل؟لو زاد القطع عىل املفصل فكيف: مسألةوهنا 
رضب زيـد يـد عمـرو بالـسيف فقطعهـا مـن نـصف : مثال

الساعد ، ومعلوم أن الساعد ليس بمفصل، فهنا جيوز لعمرو 
أن يطلب قطع يد عمرو من مفصل اليد وهو الكـوع ويبقـى 
الزائد يأخذ عليـه تعويـضا ماليـا يقـدره اخلـرباء وأصـحاب 

 يـدفع تعويـضا فوق ذلكالشأن فيكون زيد قد قطعت يده و
 .ليا من أجل أنه قطع أكثر مما قطع منهما

وكذلك جيب القصاص يف فقأ عني أو قطـع لـسان أو أذن أو 
إىل شفة ألن هلذه األعضاء هنايات منـضبطة ممكـن أن نعـرف 

 .أين ننتهي بالقصاص بال زيادة
 .فقأ زيد عني عمرو عمدا فتفقأ عني زيد: مثال
ه رضبـه عـىل  مثل أن يرضباجلناية بإبطال منافع العضو: ثالثا

 أو يفقد شمه بالعمى أو يفقد سمعهباجلنون أو رأسه فيصاب 
 فـال حيـس بطعـم املـأكوالت  أو يفقد ذوقهفال يشم الروائح
 .واملرشوبات



 .فأما إذهاب العقل فال قصاص فيه
وأما إذهاب البرص والسمع والشم والذوق فيمكن حتـصيلها 

 . يف حتصيلهاقوألهل اخلربة طر
ذهب ُن يـؤتى بـشخص يعـرف كيـف يـبمعنى أنـه يمكـن أ

السمع من أذن زيد كـأن يـرضبه عـىل منطقـة يف رأسـه أو يف 
 .موضع آخر فيفقد معها السمع فينال جزاء ما قدمت يداه

 .فتلخص أنه يف اجلروح ال قصاص إال يف املوضحة
ويف القطع للعظم ال قصاص إال إذا أخذ من املرفـق فـإن زاد 

رفق واستلم تعويضا ماليـا عـن عىل املرفق أخذ ما دونه من امل
 .الزائد

ــافع  ال قــصاص يف إذهــاب العقــل وهنالــك ويف إبطــال املن
  .قصاص يف إذهاب السمع والبرص والذوق والشم

تـارة يكـون ) اإلصـابة ( اتضح أنه يف اجلنايـة بغـري القتـل و
 . ويقترص عىل الديةهنالك قصاص وتارة ال يكون قصاص

 



 " رشوط القصاص يف اإلصابة "
 

قد علمت أن اإلصابة العمد هي التي توجب القصاص دون 
شـبه العمــد واخلطــأ، ولكـن حتــى مــع العمـد فــال حيــصل 

 :القصاص إال إذا وجدت رشوط، وهذه الرشوط نوعان
 وهي نفس رشوط القـصاص يف القتـل الرشوط العامة: أوال

من عقل وبلوغ وأن ال يكـون اجلـاين والـدا للمجنـي عليـه    
 .جني عليه أنقص من اجلاين بكفر أو رقوأن ال يكون امل

قطع زيد املجنون يد عمرو فـال تقطـع يـده ألنـه غـري : مثال
 .عاقل
قطع زيد املسلم يد عمرو النرصاين فال تقطع يد املسلم : مثال

 .وتدفع للنرصاين الدية بدال عن ذلك
فتحصل أن رشوط القصاص يف القتـل هـي بنفـسها رشوط 

 .للقصاص فيام دون القتل
 



 : أي خاصة يف اإلصابة وهي الرشوط اخلاصة: نياثا
 أي اليد اليمنى باليـد اليمنـى االشرتاك يف االسم اخلاص -١

واألذن اليرسى باإلذن اليرسى والعني اليمنى بالعني اليمنـى 
وهكذا، فال جيوز القصاص إال مع التامثل فإذا قطع زيـد يـد 

يـرسى أو عمرو اليمنى فال تقطع إال يده اليمنى فال تقطـع ال
  .الرجل أو األذن بدال عنها

 .أن ال يكون طرف املجني عليه أشل وطرف اجلاين سليام -٢
مثل أن يقطع زيد وهو سليم يد عمرو اليمنى وهـي مـشلولة 
فحينئذ ال قصاص وتدفع الدية، ألن يد اجلـاين سـليمة ويـد 
املجني عليه مشلولة فلـو وقـع القـصاص أخـذت الـسليمة 

 .بعدلباملشلولة وهذا ليس 
ولكن لو حصل العكس وقطع زيد وهو مـشلول يـد عمـرو 

فيجوز لعمرو طلـب القـصاص فتؤخـذ وهي سليمة اليمنى 
مل يرض مة إن ريض عمرو بذلك وقنع هبا فإن املشلولة بالسلي
 .أخذ الدية



 " باب الديات "
 

املال الواجب دفعه بسبب اجلناية عىل الغري بالقتل  :الدية هي 
 .أو باإلصابة
 يف هذا البـاب مقـدار املـال الواجـب دفعـه والـذي وسنبني

 :خيتلف بحسب نوع اجلناية فنقول
 :دية عن قتل ودية عن إصابة وإليك البيان: الدية قسامن

 .ً خطأأو شبه عمد أوقد يكون عمدا هو  ودية القتل: أوال
وقد ذكرنا أنه يوجـب القـصاص ولكـن إن  القتل العمد -١

 م يدفع القاتل؟ريض أولياء القتيل بالدية فك
  : ويكون نوعها هكذا من اإلبل١٠٠ :اجلواب
ً حقة ٣٠ َّ ً جذعة ٣٠+ ِ ََ ً خلفة٤٠+ َ َ ِ َ. 
 . سنني٣قة هي أنثى البعري التي أمتت ِواحل

 . سنني٤واجلذعة هي أنثى البعري التي أمتت 
 .أي يكون يف بطنها ولدهاحلامل فة هي أنثى البعري اَِلواخل



ملـذكور ويـساق إىل ل عىل التقسيم افيجهز هذا العدد من اإلب
 .أولياء املقتول

يقـسم عـىل إرثـا  من اإلبـل ١٠٠ويكون ذلك املال أعني الـ 
 .ًورثة املقتول كل حسب حصته رجاال ونساء

 من اإلبـل عـىل التقـسيم ١٠٠ ولكن القتل العمد ال يوجب 
 :املذكور إال برشوط هي

 .أن يكون املقتول مسلام -أ
 . سواء أكان بالغا أو غري بالغ ذكراأن يكون املقتول -ب
 .أن يكون املقتول حرا -ج
 .ال جنينا يف بطن أمه أن يكون املقتول موجودا حال القتل -د

فإذا اجتمعت هذه الرشوط وريض أولياء القتيل بالدية فتدفع 
 . خلفة كام ذكرنا٤٠ جذعة و٣٠ حقة و٣٠ من اإلبل ١٠٠

 :تفصيل اآليتفإن اختل رشط تغري مقدار الدية عىل ال
فـإن كـان هيوديـا أو نـرصانيا  إن كان املقتول غري مـسلمف •

فيعطى أولياء  . من اإلبل وثلث٣٣ أي فديته ثلث دية املسلم



 ١٣+  جذعات١٠+  حقاق١٠الذمي من هيودي أو نرصاين 
خلفة وثلث خلفـة أي نحـسب قيمـة اخللفـة الواحـدة كـم 

 . من اإلبل٣٣وندفع ثلثها مع 
و وثنيـا أو ملحـدا أو غـريهم مـن الكفـار فإن كان جموسـيا أ

 .١٠= عرشها ١٠٠فديته ثلثا عرش دية املسلم فالـ 
  .وثلثا بعري٦ =وثلثا العرشة 

بوذي من اهلند دخل دار املسلمني رسوال من قومه كأن : مثال
 ال جيوز ًانََّبعثه رئيسهم خلليفة املسلمني برسالة فهذا صار مؤم

ته وتسلم ألولياء دم البـوذي قتله فمن قتله متعمدا وجبت دي
 خلفة وثلثا خلفـة فتحـسب ٢+  جذعة٢+  حقة٢ومقدارها 

  .إلبلقيمة ثلثي اخللفة وتدفع هلم مع ا
 !.فانظر ملا هانوا عىل اهللا كيف هانت قيمتهم

 .لرجلوإن كان املقتول غري ذكر فتجب نصف دية ا •
 عمـدا وريض أوليائهـا بالديـة  مـسلمةقتل زيد امـرأة: مثال
 . من اإلبل٥٠= خلفة٢٠+جذعة١٥+حقة١٥ع هلم فيدف



وإن كان املقتول ليس حرا بل كان عبـدا فتجـب قيمتـه يف  •
 .السوق
 ال يقتل ه عبد عمرو عمدا فال يقتل به ألن احلرقتل زيد: مثال

$ ١٠٠٠٠احلر بالعبد، ويدفع قيمته لسيده فإذا كانت قيمتـه 
 .دفعها إىل عمرو

را فيجب دفع عبد أو أمة وإن كان املقتول جنينا فإن كان ح •
 .وإن كان اجلنني رقيقا فيجب دفع عرش قيمة أمه

رضب زيـد هنـدا عـىل بطنهـا فأسـقطت جنينهـا فـال : مثال
قصاص وجيب دفع عبد أو أمة مميزين ليـسا هبـرمني أو فـيهام 

 .عيب ويدفع العبد أو األمة لورثة اجلنني
  من٥دفع نصف عرش الدية أي فإن كان ليس هنالك رقيق في

 .اإلبل
وبام  عىل بطنها فأسقطت جنينها َرضب زيد هندا األمة: مثال

فننظـر كـم قيمـة األم فنـدفع أهنا رقيق فام بطنها يكون رقيقا 



فنـدفع $ ١٠٠٠٠ القيمـة، فـإذا فرضـنا قيمتهـا عرشللسيد 
١٠٠٠$. 

 :وهنا مسائل
 مـن اإلبـل ١٠٠نا إنه يف قتل املـسلم الـذكر احلـر لق: األوىل

 ة أقسام بني حقاق وجذعات وخلفات كام بينامقسمة إىل ثالث
 بعـري ١٠٠فهل يف هذا الزمـان عـىل القتلـة أن يبحثـوا عـىل 

 ويدفعوها ألولياء القتيل أم تكفي قيمتها؟
عليه أن يأيت باإلبل إن كانت عنده أو موجـودة نعم : اجلواب

أي ننظـر  بالغة ما تبلـغ يف البلد فإن مل توجد انتقل إىل قيمتها
 خلفة وندفعها إىل الورثة ٤٠ جذعة و٣٠ حقة و٣٠إىل قيمة 

 . مبلغا كبريا وثروة ضخمةَ أن هذا سيكون اليومُبَسْحَوأ
 من اإلبل يؤخذ من مال القاتـل ١٠٠هذا املال أعني  :الثانية
 فإن كان فقريا ال يملك هـذا  مبارشة أي بدون تأجيلالعمد،

 .املال فيبقى يف ذمته إىل أن يسدد طال الزمان أم قرص



ر بأن الصلح سيد األحكام فلربام تـصالح أوليـاء ِّنذك: الثالثة
 اكـسيارة بدل الدية فيكـون جـائزالقتيل عىل دفع مال صغري 

 .وتربأ ذمة القاتل من الدية بدفع ما اتفق عليه
، وقد ذكرنا أنه ليس فيه قصاص ولـيس القتل شبه العمد -٢

    مـــــن اإلبـــــل أيـــــضا١٠٠غـــــري الديـــــة وهـــــي 
خلفة، ولكن هنـا إنـام يـدفع الديـة ٤٠+عةجذ٣٠+حقة٣٠
 .لة القاتل وال تكون حالة بل مؤجلة إىل ثالث سننيِعاق

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
 من اإلبل تؤخذ من ماله ١٠٠قد ذكرنا أن القاتل العمد عليه 

 .ويدفعها مبارشة أي حالة بال تأجيل إىل ورثة املقتول
ر خمتلف القاتل ال يدفع شيئا من أما يف القتل شبه العمد فاألم

ِماله وإنام يقوم بمنارصته ومؤازرته عاقلته واملقصود بالعاقلة  ُِ ُ َ
هم عصبة القاتل مـا عـدا األصـول والفـروع، وقـد بينـا يف 
الفرائض من هم العـصبات فـاألب واجلـد واألبنـاء وأبنـاء 
األبناء هم من عصبة اجلاين ولكـن ال يـدفعون الديـة ألهنـم 



وع وإنام بقية العصبات أي إخوانه وأبنـاء إخوانـه أصول وفر
وأعاممه وأبناء أعاممه هم من تتوزع عليهم الديـة ويـدفعوهنا 

 .إىل أولياء املقتول
برأسـه جـر صـغري تشاجر زيد وعمرو فرضبه زيد بح: مثال

فشاء اهللا ومات فهذا قتل شبه عمد، فيجـب وجوبـا رشعيـا 
ؤهم أن يـدفعوا الديـة عىل إخوان زيد وأبنائهم وأعاممه وأبنا

كل سنة آخر  من اإلبل عىل التقسيم املذكور سابقا يدفع ١٠٠
 .ثلث الدية إىل ورثة عمرو

واحلاصل أن العاقلة هـم طبقـات ال ينتقـل إىل الطبقـة التـي 
بعدها إال إذا مل يف املال ثم الغالب أنه ال يفـي املـال وال بـد 

 :هكذا وهممن االنتقال إىل الطبقة الثانية ثم الثالثة و
 . اإلخوة ألبوين-١
 . اإلخوة ألب-٢
 . أبناء اإلخوة ألبوين-٣
 . أبناء اإلخوة ألب-٤



 . األعامم ألبوين-٥
 . األعامم ألب-٦
 . أبناء العم ألبوين-٧
 . أبناء العم ألب-٨

بقي أن نعرف ماذا يشرتط فيمن يؤخذ منه املال وكـم يؤخـذ 
 منه يف السنة الواحدة؟

 هؤالء الثامنية هم من يؤخذ منهم املـال ال قد بينا أن: اجلواب
من غريهم فهم مجيعا ذكور ويـشرتط فـيهم العقـل والبلـوغ 
واحلرية والغنى أو التوسط فيؤخذ من الغني نصف دينار من 

 .الذهب ومن املتوسط ربع دينار يف السنة الواحدة
 :وهذا حيتاج إىل مزيد بيان فنقول

القاتل باخلطأ ال يتحمل َقد علمت أن القاتل شبه العمد وكذا 
الدية بنفسه فال يؤخذ من ماله يشء وكذا ال يؤخذ مـن مـال 
األصول من أب وجد أو من الفروع من ابن وابن ابن، وإنـام 
 يتحمل هذا املال العاقلة وهم األصناف الثامنية الذين بيناهم 



ولكن ال يؤخـذ مـنهم يشء إال إذا كـانوا عـاقلني ال جمـانني 
نا ولو كانوا أغنياء وأحرارا ال عبيـدا وفـوق وبالغني ال صبيا

هذا جيب أن ال يكونوا فقراء ألن الفقري حيتاج إىل من يواسـيه 
 .ويعينه بامله ال أنه يوايس غريه

 ؟ هناولكن من هو الغني ومن هو املتوسط ومن هو الفقري
مـن والغني هو من يملك زيادة عىل ما يكفيـه هـو : اجلواب

 .اال من الذهب أو أكثر مثق٢٠ حياهتم طوليعول 
واملتوسط هو من يملك زيادة عىل من يكفيه هو ومـن يعـول 

 . مثقاال إىل ربع مثقال٢٠ حياهتم أقل من طول
 .هو من ليس كذلكوالفقري 
هو ومن يعـول مـن زوجـة وأوالد زيد عنده ما يكفيه : مثال

كأن يكون عنده أمالك تدر عليه كـل شـهر أو كـل سـنة مـا 
اب وملبس وعالج ونحو ذلـك وفـوق يكفيه من طعام ورش

$ ١٠٠فإذا فرضنا أن املثقـال بــ $ ٢٠٠٠هذا عنده من املال 
فهذا عنده ما يزيد عىل حاجته وحاجة من يعوهلم يف عمـرهم 



حصول عند ثقاال من الذهب فهو يعد غنيا فنقول له  م٢٠ بـ
يف  $ ٥٠ نصف مثقال أي ِّجهزاجلناية شبه العمد وكذا اخلطأ 

شك أنه مبلغ زهيد، وإذا كـان مـع زيـد أقـل مـن السنة وال 
 كان عنده مـن املـال مـا أي$ ٢٥إىل ربع مثقال أي $ ٢٠٠٠

بني هذين الرقمني وعنده ما يكفيـه حلاجتـه وحاجـة عائلتـه 
يف $ ٢٥فنقول له أنت متوسط احلـال ادفـع ربـع مثقـال أي 

أو كان ال جيـد مـا يكفيـه $ ٢٥السنة وإذا كان عنده أقل من 
 .ه فهذا فقري ال يدفع شيئا حياتطول

 :وملزيد من التوضيح نذكر هذا املثال
 ٨ إخـوة ألبـوين و١٠قتل زيد عمرا شبه عمد وكـان عنـده 

 أعـامم ٥ ابن أخ ألب و٢٠ ابن أخ ألبوين و١٥أخوة ألب و
 أبنـاء عـم ٥ أبناء أعـامم ألبـوين و٨ أعامم ألب و٣ألبوين و

  املتفقهة ؟ألب فكيف السبيل لتوزيع الدية أفيدونا أهيا
 ٤٠+جذعـة٣٠+ حقـة٣٠لنفـرتض أن سـعر الــ : اجلواب

 . ألف دوالر ٣٠= خلفة 



 آالف، هذا املال نجمعـه كـل هنايـة سـنة ١٠=  ٣÷ ألف ٣٠
 .ألولياء املقتولونشرتي به ثلث الدية ونسلمه 

انتهينا من اخلطوة األوىل، واخلطوة الثانية علينا أن ننظر فيمن 
صبات الثامنية بأن يكونوا بـالغني تنطبق عليه الرشوط من الع
 .عاقلني أحرارا غري فقراء
ــع ــاولنفــرتض أن اجلمي ــاء  هن ــانوا أغني ــيهم  ك ــق عل وتنطب

فنذهب للطبقة األوىل وهم إخوة القاتل األشـقاء األوصاف 
 فنأخذ منهم كـل واحـد نـصف مثقـال أي ١٠وعددهم هنا 

، فيصري احلاصـل عنـدنا $١٠٠إذا قلنا إن سعر املثقال $ ٥٠
ً آالف دوالر، إذا ننتقل ١٠ ونحن نحتاج$ ٥٠٠= ٥٠× ١٠

 فنأخـذ ٨إىل الطبقة الثانية وهم اإلخوة ألب وعـددهم هنـا 
وال يزال املبلغ ال يكفي، فننتقل إىل أبناء األخوة $ ٤٠٠منهم 

نأخـذ مـنهم $ ٧٥٠= ٥٠×١٥ ، ١٥األشقاء وعددهم هنـا 
 أبنـاء األخ املال وال يزال املبلغ املطلوب ال يكفي، فننتقل إىل

تقـل إىل مـن ننثـم $ ١٠٠٠ فنأخذ مـنهم ٢٠ألب وهم هنا 



 فنأخذ ٥بعدهم لعدم الكفاية وهم األعامم األشقاء وهم هنا 
 فنأخذ منهم ٣وننتقل إىل األعامم ألب وهم هنا $ ٢٥٠منهم 
 فنأخـذ مـنهم ٨ثم ننتقل إىل أبناء العم األشقاء وهم $ ١٥٠
 فنأخـذ مـنهم ٥ وهـم ثم ننتقل إىل أبنـاء العـم ألب$ ٤٠٠
٢٥٠. 

 :نبدأ نحسب الدخل الذي مجعناه من العاقلة كلها وهو 
٢٥٠+٤٠٠+١٥٠+٢٥٠+١٠٠٠+٧٥٠+٤٠٠+٥٠٠ = 
كل سنة فحينئذ يتحمل بيـت $ ١٠٠٠٠واملطلوب $ ٣٧٠٠

كل سنة، فإذا صار عندنا $ ٦٣٠٠مال املسلمني البقية فيدفع 
 أوليـاء اشرتينا به من اإلبل ثلث الدية ودفعناه إىل$ ١٠٠٠٠

 .الدم وكذا نفعل كل سنة حتى ينتهي الدين ونكمل الدية
فإن قيل مل تكون الدية يف العمد عـىل القاتـل مـن مالـه فقـط 
 وتكون عىل العاقلة وليس عىل القاتل يف اخلطأ وشبه العمد؟

أما كوهنا يف العمد عىل القاتل فلكي يـذوق وبـال أمـره : قلنا
 .ألنه تعمد إزهاق روح معصومة



ا يف العمد وشبه العمد فهو يف كلتا احلالتني مل يقصد القتل وأم
فكان غري متعمد وهو سيتحمل الكفارة التي سيأيت رشحهـا 

فكان ينبغـي عـىل   أو صيام شهرين متتابعنيوهي إعتاق رقبة
عاقلته أن تؤازره يف هذه املحنة أال ترى أنـه لـو مـات وتـرك 

كون ثــروة أليــست ســتذهب إىل ورثتــه وحــصة الــسبع ســت
 .داموا سيغنمون منه فال بد أن يغرموا معه للعصبات؟ فام

 القتل اخلطأ وهو أيضا ليس فيه قـصاص بـل فيـه الديـة -٣
 : من اإلبل ولكن مقسمة تقسيام آخر هكذا١٠٠وهي 
 بنـت ٢٠+ابن لبـون٢٠+بنت لبون٢٠+حقة٢٠+جذعة٢٠

 .خماض
 . وبنت اللبون هي أنثى البعري التي أمتت سنتني

 . هو ذكر البعري الذي أتم سنتنيوابن اللبون
 .وبنت املخاض هي أنثى البعري التي أمتت سنة واحدة

وال ريب أن يف هذه القـسمة ختفيفـا ألن أسـعارها أقـل مـن 
 . خلفة٤٠ جذعة و٣٠حقة و٣٠أسعار 



وأيضا تكون عىل العاقلـة عـىل األغنيـاء مـنهم واملتوسـطني 
 . سنني٣ومؤجلة عىل 

 . الثالثفهذه الدية هي أخف الديات
 أقسام وحالـة مـن ٣ من اإلبل مقسمة عىل ١٠٠فدية العمد 

 .مال اجلاين وهذه أغلظها
 أقــسام ٣ مــن اإلبــل مقــسمة عــىل ١٠٠وديــة شــبه العمــد 

 .ِ سنني تؤخذ من مال العاقلة٣ومؤجلة 
 ٣ أقـسام ومؤجلـة ٥ من اإلبل مقسمة عىل ١٠٠ودية اخلطأ 

 . وهذه أخفهاسنني تؤخذ من مال العاقلة
ي أن نعلم أن الدية يف قتل اخلطأ قـد تغلـظ وتلحـق بـشبه بق

 :العمد بسبب واحد من ثالثة أمور هي
 وقد ذكرنا حـدوده يف إذا وقع القتل اخلطأ يف احلرم املكي -١

كتاب احلج فإذا تزحلق زيد باخلطأ فوقـع عـىل عمـرو فقتلـه 
 مـن اإلبـل مقـسمة ١٠٠وذلك يف احلرم لزم أن تكون الدية 



 سـنني ٣ خلفة مؤجلة ٤٠+جذعة٣٠+ حقة٣٠ام ثالثة أقس
 .عىل العاقلة

ة مـن عـ يف أي بقإذا وقع القتل اخلطـأ يف األشـهر احلـرم -٢
 حـرمامل ذو القعـدة، وذو احلجـة، والعامل واألشهر احلرم هي

 .ورجب
 من رجـب ١٤قتل زيد عمرا خطأ يف العراق وذلك يف : مثال

 .ا أقسام كام ذكرن٣فحينئذ تتغلظ الدية فتصري 
 كـاألب واألم من املحارم قريبإذا وقع القتل اخلطأ عىل  -٣

واألخت واألخ والعمة واخلال ونحوهم فتتغلظ الدية فتصري 
 . سنني٣ أقسام عىل العاقلة مؤجلة ٣
: وقد ذكرنا أن اإلصابة عـىل ثالثـة أنـواع: دية اإلصابة: ثانيا

 :جرح وقطع وإبطال منفعة ولكل نوع ديته وإليك التفصيل
القـصاص دون غريهـا مـن فقـط ِففي املوضحة :  اجلرح-١

 الديـة ففـي املوضـحة اجلاين يف مقابل اجلروح فإن عفي عىل 



 إذا كان اجلرح يف حـر ذكـر من اإلبل ٥نصف عرش الدية أي 
  . برشط أن يكون اجلرح قد وقع يف الرأس أو الوجهمسلم

وأما ما عدا ذلـك مـن اجلـراح التـي تكـون قبـل املوضـحة 
ففيهـا أو املوضحة التي يف غري الوجـه والـرأس ق كالسمحا
 .احلكومة

َواحلكومة هي ُْ جزء من الدية نسبته إىل دية النفس كنسبة مـا : ُ
 .نقص باجلناية عىل عبد

بمعنى لو أن زيدا رضب بالسكني يد عمرو فوصل اجلرح إىل 
 تالسمحاق وهي اجللدة التي قبل العظـم، فهنـا هـذه ليـس

ة يقـدرها القـايض الـرشعي أي  فيها حكومـموضحة فنقول
 :يقول القايض هكذا

لو فرضنا أن عمرا وهو املجني عليه كان عبـدا وقيمتـه قبـل 
 وبعـد أن خرقـت الـسمحاق صـارت $٥٠٠٠اجلناية عليه 

فننظر ما هو نسبة الـ $ ٥٠٠أي نقصت قيمته $ ٤٥٠٠قيمته 



 ١٠فيدفع عرش الديـة أي ؟ فنجده العرش $ ٥٠٠٠ إىل ٥٠٠
 .من اإلبل

ذه هي احلكومة خالصتها أن نفـرض املجنـي عليـه عبـدا فه
فننظر قيمته ما قبل اجلناية وما بعد اجلنايـة، ثـم ننظـر النـسبة 
الرياضية بني الـنقص والقيمـة األصـلية كالعـرش واخلمـس 

 .والسدس فندفع عرش دية النفس أو مخسها أو سدسها
 : وفيه التفصيل اآليت القطع-٢ 

  من اإلبل١٠٠ة كدية النفس أي يعطى املجني عليه دية كامل
 :يف احلاالت اآلتية

 . أي من الكوعنيقطع اليدين  - أ
 . أي من الكعبني قطع الرجلني-ب

أما إذا قطعت يدا واحدة أو رجال واحدة فيجب نصف الدية 
 . من اإلبل٥٠أي 
) الثقبـان(  قطع األنـف أي مـا الن منـه وهـو املنخـران -ج

 .واحلاجز بينهام



 من ٥٠ن قطعت أذن واحدة فنصف الدية قطع األذنني فإ -د
اإلبل، ثم ال خيفى أن السمع وإدراك األصوات ليس يف ظاهر 
األذن بل يف قعر الصامخ ففي قطع األذنني الدية ولو من غـري 

 . إذهاب للسمع
ئهام فـإن أتلـف عينـا واحـدا وجـب   قلع العينـني أو فقـ-هـ

 .نصف الدية
يف كـل عـني و عـنيواجلفن غطـاء ال قطع اجلفون األربعة -و
 مـن اإلبـل ٢٥ فإذا قطع جفنا واحدا وجب ربع الدية انجفن

 من اإلبـل ثـم هـذا ٧٥ جفون فـ ٣ أو ٥٠أو قطع جفنني فـ 
احلكم ينطبق عىل األعمى ألن اجلفن غري العني وهـو يعطـي 
مجاال للوجه فلو قطع زيـد جفـون عمـرو وقـد كـان أعمـى 

 .لزمت الدية كاملة
 .للساناقطع  -ز
 الشفتني فـإن قطـع شـفة واحـدة العليـا أو الـسفىل  قطع-ح

 .وجب نصف الدية



 قطع الذكر أي القصبة ولو للحشفة فقط فإنه يوجب دية -ط
 .كاملة
 قطع اخلصيتني ولو لطفل أو عجوز أو خيص فـإن قطـع -ي

 . من اإلبل٥٠واحدة فعليه نصف الدية 
 قلع السن من أصله أي جـذره النابـت يف اللحـم أو وأما إذا
 مـن ٥ السن الظاهر وبقي اجلذر فقط وجب يف احلالتني كرس

 أسنان فـ ٤ أو ١٥ أسنان فـ ٣ أو ١٠ِاإلبل فإن كرس سنني فـ 
 . من اإلبل٥ وهكذا ففي كل سن ٢٠
 . يف قطع كل عضو ال منفعة فيه حكومةو

 ذلك قطع اليد أو الرجل املشلولة أو فقأ العني التـي ال :مثال
 منفعة فيهـا سـوى اجلـامل ففيهـا تبرص فهنا هذه األعضاء ال

 .احلكومة
 .قطع زيد كف عمرو املشلولة: مثال

فيقول القايض لو كان عمرو عبدا ويده مـشلولة فكـم قيمتـه 
فإذا قطعت فكم نقصت ولنفرض أهنا $ ٢٠٠٠ولنفرض أهنا 



 فالنسبة هي الربع فيجب ربع الدية ١٥٠٠صارت يف السوق 
 . من اإلبل٢٥لعمرو وهي 

 :نافع وفيه دية كاملة فيام ييل إبطال امل-٣
إذهاب العقل كأن رضب زيد عمرا عىل رأسه فجـن فهنـا -أ

 .دية كاملة
 . إذهاب الكالم أي القدرة عىل النطق-ب
 فإن ذهب برص  إذهاب البرص كأن رضبه عىل رأسه فعمي-ج

 . من اإلبل٥٠عني واحدة فنصف الدية 
 .دية فإن ذهب سمع أذن واحدة فنصف ال إذهاب السمع-د
 . إذهاب الشم-هـ
 . إذهاب الذوق-و

 .ففي كل واحدة دية كاملة
 ذكرنا أن اإلصابة تنقسم إىل عمـد وشـبه عمـد وخطـأ :تنبيه

فهذه األنواع مراعاة هنا يف الدية فمثال قلنا يف قطع اليدين أو 
 من اإلبل ومل نفصل وذلك حـسب نـوع ١٠٠إذهاب العقل 



 وجبت الدية مغلظـة اجلناية فإن قطع زيد يدي عمرو متعمدا
 خلفة حالة يف مال ٣٠ جذعة و٣٠ حقة و٣٠ من اإلبل ١٠٠

 مـن اإلبـل عـىل التقـسيم ١٠٠اجلاين، وإن كان شبه عمد فـ 
 ١٠٠ سنني عىل العاقلة، وإن كان خطئـا فــ ٣السابق مؤجلة 

 ابـن لبـون ٢٠ بنـت لبـون و٢٠ بنت خماض و٢٠من اإلبل 
 .عاقلة سنني عىل ال٣ جذعة مؤجلة ٢٠ حقة و٢٠و

فعلم أن األحكام التي ترتتب عىل العمد وشبه العمد واخلطأ 
 .القتليف القتل هي نفسها ترتتب عىل اجلناية بغري 

 
 
 
 
 
 
 



 " ِةَامَسَ باب الق"
 

َِلْحيأن : ُةَامَسَالق  .ُ هو القاتلُهَّ بأنٍعىل شخص ِ الدمُّ ويلف
ن  كابن املقتول أو أخيه بـأمأي أن يتهم شخص من أولياء الد

 عـىل ذلـك بـاهللا ونزيدا أو عمرا هو الذي قتل قريبهم وحيلف
 .تعاىل

 :ويشرتط لذلك رشوط هي
 القتل من كونـه عمـدا أو َ نوعّح ويل الدم املدعيّ أن يوض-١

 .شبه عمد أو خطأ
 . أن توجد عالمة تدل عىل صدق املدعي-٢
 . يمينا٥٠ أن حيلف املدعي -٣

ٌقتل زيد ووجدت جثتـه : مثال َ ِ ان لعمـرو وكـان بينـه يف بـستُ
 فذهب ابن املقتول وادعـى أن عمـرا هـو وبينه عداوة ظاهرة

أن املقتول ذهـب لينـزل الذي قتل أباه عمدا وأن القرينة هي 
ضيفا عىل عمرو وحيل بعض القضايا فوجد مقتوال يف مزرعة 



فيطلـب عمرو وكانـت بيـنهم عـداوة معروفـة بـني النـاس 
يمينا بـأن يقـول أقـسم القايض من ابن زيد أن حيلف مخسني 

 ويكرر هذا القـسم  هذا قد قتل أيب عمداباهللا العظيم أن عمرا
 .مخسني مرة

ال فهنا اجتمعت القرينة مع األيـامن فـيحكم القـايض بالديـة 
ألن ما لدينا ال يثبت يقينـا صـدق الـدعوى فيلـزم القصاص 

 ٣٠ حقـة و٣٠ مـن اإلبـل ١٠٠عمرو بـدفع الديـة املغلظـة 
 . ماله اخلاصمنالة  خلفة ح٤٠جذعة و

 بـأن ٌمثال آخر قتل زيد ووجدت جثته يف الشارع وشهد عـيل
عمرا هو القاتل فهنا هذا الشاهد الواحد لـيس ببينـه قاطعـة 

إمـا تؤكد القاتـل ألن البينـة أي الـدليل الـذي يثبـت القتـل 
 يقر الفاعـل بنفـسه  وإما أنشاهدان رجالن من أهل العدالة 

كفـي كقرينـة لكـي حيلـف ويل يالواحد ولكن ذلك الشاهد 
كـأن يقـول ويل الـدم أقـسم بـاهللا الدم مخسني يمينا وبـذلك 



 ٥٠العظيم أن عمرا هو قاتل فالنا خطأ ويكرر ذلك احللـف 
 .مرة فتثبت الدية

فظهر من ذلك أن القسامة هي تلك األيـامن اخلمـسون التـي 
 .حيلفها ويل الدم عىل شخص متهم بالقتل عند وجود قرينة

ح نوع القتل مل تعترب من القسامة فـال بـد أن يبـني ّوضفإن مل ي
نوع القتل هل هو عمد أو شبه عمد أو خطأ ألن الديـة التـي 
سيأخذها ختتلف اعتامدا عىل نوع القتل فإن كـان عمـدا كـان 

 خلفـة مـن مـال ٤٠ جذعـة و٣٠ حقة و٣٠ من اإلبل ١٠٠
 القاتل تؤخذ بال تأجيل

ل عـىل التقـسيم  مـن اإلبـ١٠٠وإن كانت شبه عمد أخذت 
 سنني، وإن كانت خطئا ٣السابق ولكن عىل العاقلة ومؤجلة 

 بنـت لبـون ٢٠ بنـت خمـاض و٢٠ من اإلبل ١٠٠فستكون 
 جذعـة وتكـون عـىل العاقلـة ٢٠ حقة و٢٠ ابن لبون و٢٠و

 . سنني٣ومؤجلة 



فإن مل يبني مل يعلم حال الدية وذلك مثل أن يشهد رجل عدل 
ومل يـذكر نـوع القتـل وقـال ال بأن زيدا هو الذي قتل عمـرا 

أعرف فإنه يف هذه احلالة ال ينفع لو حلـف ويل الـدم مخـسني 
يمينا فال تعـد قـسامة ألن القرينـة ستـسقط وتبطـل فتكـون 

 .دعوى القتل جمرد هتمة ال دليل عليها
وال بد يف القسامة من وجود قرينة وإال ال تكون قـسامة فلـو 

ن هنالك قرينـة تـصدقه ادعى زيد بأن عمرا هو القاتل ومل يك
 ولكـن حينئـذ حتـول األيـامن إىل املـدعى مل جيب إىل ما يدعي

عليه أي عمرو فيحلف باهللا أنـه مل يقتـل فالنـا ويكـرر ذلـك 
 . مرة وحينئذ تربأ ساحته وال يشء عليه٥٠اليمني 

 مرة إن وجدت قرينة تظهـر ٥٠بمعنى أن أولياء الدم حيلفون 
ة مل ينفعهم األيـامن بـل الـذي القاتل فإن مل توجد تلك القرين

 .يقوم باحللف هو املتهم وبذلك تثبت براءته
 مرة وتكون اإليـامن عـىل الورثـة ٥٠وكذلك يشرتط احللف 

 مرة بأن فالنـا هـو ٥٠فإن كان الوارث واحدا حلف لوحده 



القاتل، وإن كان معه ورثة آخرون وزعت اإليامن اخلمـسون 
 . حسب مقدار إرثهمعليهم
 قاتل أبـيهم بأنه وبنتا واهتموا عمرا نييد وترك ابنقتل ز: مثال

واملسألة يف الفرائض مـن مخـسة للـذكر مثـل حـظ األنثيـني 
 . أيامن١٠ يمينا وختلف البنت ٢٠فيحلف كل ذكر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " فصل يف كفارة القتل "
 

من قتل نفسا حيرم قتلها فعليه الكفارة سواء أكان القتل عمدا 
 .أو شبه عمد أو خطئا

فـإن مل مـن العيـوب  سـليمةمـسلمة  الكفارة هي عتق رقبةو
شهرين يستطع ألنه فقري أو لعدم وجود الرقيق فحينئذ يصوم 

 .متتابعني
زيد قتل عمرا عمدا ظلام وعـدوانا فـاعرتف بأنـه هـو : مثال

القاتل فطلب أولياء الدم القصاص فإن استطاع أن يكفر قبل 
 .أن ترضب عنقه فليفعل

 وجب عىل كل واحد مـنهم شخصيف قتل ولو اشرتك مجاعة 
 .كفارة مستقلة

وال فرق يف قتل املسلم أو الكفار الذي ال حيل قتله كـأن قتـل 
 . أهل الكتاب أو جموسيا دخل بلدنازيد ذميا من

 



 " خالصة الباب "
 

 .اجلنايات مجع جناية وهي يف اللغة التعدي عىل الغري
جب عقوبة عىل  يوالتعدي عىل بدن الغري بام: ويف االصطالح

 . أي القصاص أو الديةاملعتدي
 .قتل وإصابة: وهي نوعان

 .عمد وشبه عمد وخطأ: فالقتل ثالثة أنواع
 .أن يقصد شخص آخر بيشء بقتل غالبا: فالقتل العمد

أن يقـصد شـخص آخـر بـيشء ال يقتـل : والقتل شبه العمد
 .غالبا

ِأن ال يقصد الشخص بالفعل أصال: والقتل اخلطأ ُ َ ُ. 
 القصاص أو الدية أو العفو واخليار ألوليـاء يثبت فيهمد فالع
 . وهم ورثتهالقتيل

و العفـو وال قـصاص  الديـة أثبت فيهاموشبه العمد واخلطأ ي
 .فيهام



 اشرتك مجاعة يف قتل شخص واحد قتلوا به مجيعا إن أراد إذاو
 .ذلك أولياء القتيل

 :وللقصاص أربعة رشوط هي
 . العقل-١
 . البلوغ-٢
 . ال يكون القاتل والدا للمقتول أي أصال من أصوله أن -٣
ٍّ أن ال يكون املقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق-٤ ِ. 

 .واإلصابة ثالثة أنواع أيضا عمد وشبه عمد وخطأ
 .فالعمد يوجب القصاص أو الدية أو العفو

وشبه العمد واخلطأ يوجبان الديـة أو العفـو ويكـون اخليـار 
 .للمجني عليه

 .ُإلصابة ثالثة أقسام جرح وقطع وإبطال منفعةثم إن ا
 .فاجلروح ليس فيها قصاص إال املوضحة

وكل عضو قطع من مفصل ففيه القصاص وكذا يف فقأ عـني 
 .أو قطع لسان أو أذن أو شفة إلمكان القصاص بال زيادة



 الـسمع أو بويف إبطال منفعة العقـل ال قـصاص ويف إذهـا
 .البرص أو الذوق أو الشم القصاص

ويشرتط يف القصاص يف اإلصابة إضافة إىل رشوط القصاص 
 :السابقة رشطان آخران مها

 . االشرتاك يف االسم اخلاص-١
 . أن ال يكون طرف اجلاين سليام وطرف املجني عليه أشل-٢

 . املال الواجب دفعه بسبب اجلنايةهي: والدية
+  جذعـة ٣٠+  حقـة ٣٠ من اإلبـل ١٠٠فدية القتل العمد 

 تؤخذ من مال القاتل من غري تأجيـل فـإن عـدمت  خلفة٤٠
 .اإلبل انتقل إىل قيمتها

وإنام تكون الدية كذلك برشط أن يكون املقتول مـسلام ذكـرا 
 .حرا غري جنني

فإن كان املقتول كافرا فإن كان هيوديا أو نرصانيا فالدية ثلـث 
 . وثلث خلفة١٣+  جذعة ١٠+  حقة ١٠دية املسلم 



ثلثـا عـرش ديـة يس أو ملحـد فالديـة وإن كان غريمها كمجو
 .املسلم 

 .وإن كان املقتول أنثى فنصف دية الرجل
 .وإن كان املقتول عبدا فيدفع قيمته لسيده

وإن كان جنينا يف بطن أمه فننظر فإن كان سيولد حـرا فديتـه 
 . فيدفع عرش قيمة أمهًه أمةُدفع عبد أو أمة وإن كانت أم

 جذعـة ٣٠ حقـة و٣٠بل  من اإل١٠٠ودية القتل شبه العمد 
 .العاقلة خلفة مؤجلة ثالث سنني عىل ٤٠و

 بنـت ٢٠ بنت خمـاض و٢٠ من اإلبل ١٠٠ودية القتل اخلطأ 
 مؤجلـة ثـالث  جذعـة٢٠ حقـة و٢٠ ابن لبون و٢٠لبون و

 .سنني عىل العاقلة
وقد جتعل ديـة اخلطـأ مغلظـة كـام يف شـبه العمـد يف ثـالث 

 :حاالت
 .حلرم املكي إذا كان القتل اخلطأ يف ا-١
 . إذا كان القتل اخلطأ يف األشهر احلرام-٢



 . إذا كان القتل اخلطأ قد وقع عىل قريب حمرم-٣
والعاقلة هم عصبات اجلاين ما عدا األصول والفروع ويقـدم 

 .األقرب فاألقرب
  مـن اإلبـل١٠٠فقد تكـون كديـة الـنفس  وأما دية اإلصابة

 :وذلك يف احلاالت التالية
ــرص والكــالم والــشم يف إذهــاب ال -١ عقــل والــسمع والب

 .والذوق
 يف قطع اليدين والرجلني واللسان وقلـع العينـني وقطـع -٢

قطع اجلفون األربعـة وقطـع األذنني واألنف أي ما الن منه و
 .الشفتني وقطع الذكر أو اخلصيتني

 : من اإلبل وذلك يف ٥٠وقد تكون نصف الدية 
 .دةبرص عني واح وأ إذهاب سمع أذن واحدة -١
 قطع يد أو رجل واحدة وقلع إحـدى العينـني أو إحـدى -٢

 .األذنني أو إحدى الشفتني أو إحدى اخلصيتني



 مـن اإلبـل وذلـك يف قطـع جفـن ٢٥وقد تكون ربع الديـة 
 .واحد

 من اإلبل كام يف املوضحة ويف ٥وقد تكون نصف عرش الدية 
 .كرس سن واحد

هبا القـايض وقد ال يكون هنالك دية مقدرة بل حكومة حيكم 
 .العضو الذي ال منفعة فيهكام يف دون املوضحة ويف قطع 

ُوالقسامة ََ َ ويل الدم عىل شخص بأنه هو القاتل: َ ُأن حيلف ُ َّ ٍ ِ ُّ ِ ْ. 
 :ويشرتط لذلك رشوط هي

َ أن يوضح ويل الدم املدعي نوع القتل من كونـه عمـدا أو -١ ّ ّ
 .شبه عمد أو خطأ

 .ي أن توجد عالمة تدل عىل صدق املدع-٢
 . يمينا٥٠ أن حيلف املدعي -٣

وكفارة القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ عتق رقبة فإن مل جيـد 
 .فصيام شهرين متتابعني وال يوجد هنا إطعام لعدم الدليل

 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 اجلناية

 
      إصابة                                        قتل                      

                                                                                                         
 خطأ            شبه عمد         عمد                      خطأ             شبه عمد   عمد           

 )   عفو-دية (      )  عفو - دية (   )   عفو -  دية-قصاص (    ) عفو -دية  (    ) عفو -يةد(       ) عفو - دية- قصاص ( 

 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 *   كتاب اجلنايات                           (   
   ، وخطــأ حمــض*عمــد حمــض: *القتــل عــىل ثالثــة أرضب

 .*وعمد خطأ
َمــدْعَ أن ي:فالعمــد املحــض ــام*ِ ــه ب ــا * إىل رضب  يقتــل غالب

 . قتله بذلك*ِويقصد
............................................................ 

التعدي عىل بدن الغـري بـام : اجلناية يف اللغة التعدي عىل الغري، ويف االصطالح* 
 .يوجب عقوبة، وهي نوعان قتل وإصابة

 .أي أنواع* 
 .أي خالص العمدية* 
 من جهة أنه كان قاصدا بالرضب شخص املجنـي عليـه أي فيه شبه من العمد* 

 .وفيه شبه من اخلطأ من جهة أنه مل يقصد قتله، والتسمية األشهر هي شبه العمد
  فال بد يف القتل العمد من قصد الفعل ذاته أي قصد الرضبأي يقصد ويتوجه* 
 . كالسيفإي بآلة ويشء يقتل غالبا* 
وىل إسقاط ويقصد قتله ألنه متى قصد رضبه  فاألهذا غري معترب يف القتل العمد* 

 .واستعمل آلة تقتل غالبا فامت فهو قتل عمد وإن كان يف نية القاتل أن ال يقتله



يف مـال * وجبت دية مغلظةعنه فإن عفا *  عليهُدَوَفيجب الق
 *.القاتل

َأن يرمــي إىل يشء فيقتلــه فيــصيب رجــال : واخلطــأ املحــض
ٌليه دية خمففةفيقتله فال قود عليه بل جتب ع َ  * عـىل العاقلـة*ِ

 .مؤجلة يف ثالث سنني
وت فال قود وعمد اخلطأ أن يقصد رضبه بام ال يقتل غالبا فيم

 .  عىل العاقلة مؤجلة يف ثالث سننيعليه بل جتب دية مغلظة
 

............................................................ 
َأي القصاص وهو القتل أي يقتل *   . كام قتلُ
 . خلفة٤٠ جذعة و٣٠ حقة و٣٠أي مشددة بأن تكون ثالثة أقسام * 
 .أي ال يف مال العاقلة وتكون حالة أي غري مؤجلة* 
 ٢٠ بنـت خمـاض و٢٠ جذعة و٢٠ حقة و٢٠وجه ختفيفها كوهنا مخسة أقسام * 

 . ابن لبون٢٠بنت لبون و
خوانه وأعاممه وأبنـاء وهم عصبة اجلاين غري أصوله وفروعه أي إخوانه وأبناء إ* 

 .أعاممه
 .وجه كوهنا مغلظة أهنا ثالثة أقسام كام تقدم يف دية العمد* 



 :ورشائط وجوب القصاص أربعة
للمقتول * ، وأن ال يكون والدا*أن يكون القاتل بالغا عاقال

ِّ أو رق*وأن ال يكون املقتول أنقص من القاتل بكفر ِ. 
 .*وتقتل اجلامعة بالواحد
بيـنهام ى القصاص بينهام يف النفس جيـري وكل شخصني جر

 .*طرافيف األ
 

............................................................ 
 .فإن كان جمنونا أو صبيا مل يقتص منه* 
 . أي أصال للمقتول من أب وجد وأم وجدة* 
 .ولو كان الكافر معاهدا ذميا* 
 .تلوا بهأي إن اشرتك مجاعة يف قتل شخص واحد ق* 
أي إنام جيري القصاص بني شخصني يف األطراف كقطع اليـد واألذن إذا كـان * 

جيري بينهام القصاص يف القتل بأن توجد الرشوط يف القتل بأن يكون اجلاين عاقال 
بالغا غري والد للمقتول وليس املقتـول أنقـص منـه بكفـر أو رق فمـثال إذا قطـع 

طع يد املجنون ألنه لو قتل وأزهق الـروح املجنون يد زيد فال جيري القصاص فتق
 .مل يقتل وإن قطع الطرف والدا فال يقطع ألنه لو قتل ال يقتص منه وهكذا



 *ورشائــط وجــوب القــصاص يف األطــراف بعــد الــرشائط
  :املذكورة اثنان

اليمنـى بـاليمنى واليـرسى *: االشرتاك يف االسـم اخلـاص
 . الطرفني شلل*وأن ال يكون بأحد، باليرسى

 . من مفصل ففيه القصاص*كل عضو أخذو
ِوال قصاص يف اجلروح إال يف املوضحة َ ِ*. 

............................................................ 
 .أي غري الرشوط األربعة السابقة يف القصاص فهذا الرشطان مضافان عليهام*  
اص هـو اليـد اليمنـى االسم العام هو اليد باليد والرجل بالرجل واالسم اخلـ* 

 .باليد اليمنى والعني اليرسى بالعني اليرسى وهكذا
أي ال يكون بطرف اجلاين أو املجني عليه شلل مع سالمة الطرف اآلخر ، هـذا  *

معنى كالم املصنف واألوىل أن يقول أن ال يكون بطرف املجني عليه شلل أي مع 
رفـان ، أمـا إذا كـان سالمة طرف اجلاين فإنـه ال جيـوز القـصاص ولـو ريض الط

العكس أي أن طرف اجلاين أشل وطرف املجني عليه سليام فإنه جيـوز القـصاص 
 . املجني عليهإن ريض بذلك 

 وإذا  كالساعد أو العضد فال قصاص فيهله أي قطع من مفصل، وما ال مفصل *
 . عن الباقيفرق مايلكان قبل حمل القطع مفصل فله القصاص منه وأخذ 

 لت إىل العظم والقصاص يتم بقياس مقدار اجلرح طوال وعرضاوهي التي وص* 



 " فصل "
 

: فاملغلظة مائة مـن اإلبـل: والدية عىل رضبني مغلظة وخمففة
ًثالثون حقـة، وثالثـون جذعـة وأربعـون خلفـة يف بطوهنـا  َ ِ َ

 .*أوالدها
عـرشون حقـة، وعـرشون جذعـة : واملخففة مائة من اإلبـل

ون وعـرشون بنـت وعرشون بنت لبـون وعـرشون ابـن لبـ
 .*خماض

 *.فإن عدمت اإلبل انتقل إىل قيمتها
 
 

............................................................ 
وتكون مغلظة يف قتل العمد وشبه العمد إال أنه يف العمـد تكـون عـىل القاتـل * 

 .حالة ويف شبه العمد عىل العاقلة مؤجلة ثالث سنني
 .ل اخلطأ فقطوتكون خمففة يف قت* 
 ١٠هذا هو القول املعتمد فمتى فقدت اإلبل حسبت قيمتها بالغة ما تبلغ ولـو * 

 .آالف دينار من الذهب



 .* درهمينتقل إىل ألف دينار أو اثني عرش ألف* وقيل
َغلظت زيد عليها الثلث* وإن ِ ْ َ ِّ ُ. 

إذا قتل يف احلرم، أو قتـل : َّوتغلظ دية اخلطأ يف ثالثة مواضع 
 .حمرم* هر احلرام، أو قتل ذا رحميف األش

............................................................ 
أشار بقوله قيل إىل أن هذا القول ضعيف وهو القول القديم لإلمـام الـشافعي * 

 .وهو الذي قاله يف بغداد ثم رجع عنه إىل قوله ينتقل إىل قيمة اإلبل
   . ألفا من دراهم الفضة١٢ أي ألف دينار من الذهب أو *

 دينار ذهبا بـدل ١٠٠٠فإذا قلنا بأنه يدفع : هذا تفريع عىل القديم وهو أن يقال* 
اإلبل فكم يدفع إذا غلظت الدية كام يف العمد وشبه العمـد؟ اجلـواب يـزاد عـىل 

 وثلث الدينار، وهذا رأي والرأي الثـاين يف القـديم أنـه ال ٣٣٣األلف الثلث أي 
 دينار يف كل أنواع القتل، وعىل كل فهذا مبنـي عـىل القـديم ١٠٠٠ى تغليظ فيبق

 .الضعيف واجلديد املعتمد ينتقل إىل القيمة كام ذكرنا
 دينار ثـم يف ١٠٠٠فتحصل أن اجلديد ينتقل إىل قيمة اإلبل وأن القديم ينتقل إىل 

 أنواع  فتبقى بنفس القيمة عىل كل١٠٠٠القديم رأيان األول يقول ال تغليظ يف الـ 
 .القتل، والرأي الثاين يقول ال بل تتغلظ يف العمد وشبه العمد ويزاد الثلث

ٍذا رحم أي صاحب قرابة، وحمرم أي حيرم الـزواج بيـنهام حتـى لـو فرضـنا أن *  ِ
 .أحدمها ذكر واألخرى أنثى كاألب واألم أما غري املحرم كابن العم فال تتغلظ فيه



ودية اليهودي والنرصاين ، *ودية املرأة عىل نصف دية الرجل
 *.ّ، وأما املجويس ففيه ثلثا عرش دية املسلم*ثلث دية املسلم

 *، واألنـف* يف قطع اليدين والرجلني*وتكمل دية النفس
  ، واللـسان والـشفتني*واألذنني والعينني واجلفـون األربعـة

وذهاب الكالم وذهاب البرص وذهاب السمع وذهاب الشم 
 .*نثينيوذهاب العقل والذكر واأل

 
 

............................................................ 
 . من اإلبل٥٠فمن قتل مسلمة فعليه * 
 . من اإلبل وثلث٣٣أي * 
 . من اإلبل وثلث٦أي * 
 . من اإلبل يف احلاالت املذكورة١٠٠أي تدفع نفس دية النفس وهي * 
 .الرجل الواحدة ففيها نصف الديةأي اليدين معا أو الرجلني معا أما اليد أو * 
 .أي ما الن منه وهو املنخران واحلاجز بينهام* 
 .ويف اجلفن الواحد ربع الدية* 
 .أي اخلصيتني* 



 *.والسن مخس من اإلبل* ِويف املوضحة

 *. حكومة*ويف كل عضو ال منفعة فيه
ٌودية العبد قيمته ودين اجلنني احلر غرة َّ عبـد أو أمـة، وديـة * ُ

 .الرقيق عرش قيمة أمهاجلنني 
 
 
 
 

............................................................ 
 ولكـن هنـا ، من اإلبل٥فإذا أوضح زيد عمرا فإن شاء أوضحه وإن شاء أخذ * 

قيد مهم وهو أن املوضحة فيها ما ذكر إذا كانت يف الوجه أو الرأس أما إذا وقعت 
 . من اإلبل٥احلكومة ال يف بقية البدن كالصدر ففيها 

 . من اإلبل سواء قلع من جذره أو كرس كله وبقي اجلذر٥يف السن الواحد * 
 .ذكر املشلولمثل اليد املشلولة وال* 
وهي أن يفرض احلاكم املجني عليه عبدا ثم ينظر قيمتـه قبـل اجلنايـة وبعـدها * 

 .املةالدية الكفريى نسبة مقدار النقص فيدفع اجلاين تلك النسبة من 
 .أي شخص سواء أكان عبدا أو أمة* 



 "* فصل "
 

ٌدعوى الـدم لـوثوإذا اقرتن ب ُدق ِ يقـع بـه يف الـنفس صـ*َ ْ
َ املدعي َاملدعي حلف َ ّ الدية*ِ  .* مخسني يمينا واستحق

 .*ّوإن مل يكن هنالك لوث فاليمني عىل املدعى عليه
 
 
 

............................................................ 
 .هذا الفصل معقود لبيان شيئني القسامة وكفارة القتل* 
 .أي قرينة تدل عىل صدق املدعي كشهادة عدل واحد* 
إذا كان واحدا وإذا تعددوا حلفوا من اخلمسني كل عـىل حـسب نـصيبهم مـن * 

 .املرياث
 .فال قصاص يف القسامة فليتنبه ألهنا ليست بذلك الدليل القوي لكي نقتل هبا* 
أي إذا ادعى ابن زيد أن عمرا هو الذي قتل أباه فإن كان عنده لـوث أي قرينـة * 

 يمينا واستحق الدية، وإن مل يكن معه لوث انتقل اليمـني عـىل ٥٠حلف ابن زيد 
 . يمينا وال يدفع شيئا٥٠املدعى عليه وهو هنا عمرو فيحلف 

  



ُ رقبـة مؤمنـة* املحرمـة* وعىل قاتل الـنفس  ِكفـارة عتـق ٌ* 
، فـإن مل جيـد فـصيام * مـن العيـوب املـرضة بالعمـلسليمة

 *.ِشهرين متتابعني
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .عمدا أو شبه عمد أو خطأ *

 أما قتل احلريب أو قتل من قتل والده يف القصاص  التي حيرم قتلهاأي املعصومة* 
 .رمفهذا ال يشء فيه ألنه ليس حم

 .فال جتزئ الرقبة الكافرة* 
 .فال جيزئ الرقيق املشلول أو املقطوع الكف أو أعمى العينني ونحو ذلك* 
ال يفطر بينهام فإن أفطر يوما انقطع التتابع وال بد أن يبتدئ صياما جديدا ومـن * 

 .عجز عن الصيام فال ينتقل إىل اإلطعام لعدم الدليل



 " مسائل عملية "
 

  الدية فكم يدفع؟ الدمرا عمدا وطلب أولياءقتل زيد عم -١
  قتل زيد عمرا شبه عمد فكم يدفع ألولياء القتيل؟-٢
 قتل زيد عمرا خطأ يف احلرم املكـي فكـم يـدفع ألوليـاء -٣

 القتيل؟
  قتل زيد املسلم عمرا النرصاين فهل يقتل به وكم ديته؟-٤
  قتل زيد هندا شبه عمد فكم ديتها؟-٥
 
 

............................................................ 
 . من اإلبل مثلثة حالة من مال القاتل١٠٠ -١
 . سنني٣مؤجلة عىل العاقلة  من اإلبل مثلثة ١٠٠ -٢
 . للتغليظ بسبب احلرم سنني٣مؤجلة عىل العاقلة  من اإلبل مثلثة ١٠٠ -٣
 ٣٣ ثلث ديـة املـسلم  ال يقتل به ألن القاتل مسلم واملقتول غري مسلم ويدفع-٤

 .من اإلبل وثلث
 . خلفة٢٠ جذعة و١٥ حقة و١٥ من اإلبل مغلظة ٥٠ يدفع -٥



  قطع زيد يد عمرو خطأ فكم ديته؟-٦
  فقأ زيد عني عمرو عمدا وأراد القصاص فهل جياب؟-٧
 رضب زيد عمرا عىل رأسه فذهب عقله فهل يقتص منـه -٨

 وكم ديته؟
  ابـن عمـروأ فامذا يفعل شهد بكر بأن زيدا قتل عمرا خط-٩

 لكي يأخذ حقه؟
 قتل زيد عمرا شبه عمـد فـدفع الديـة فهـل عليـه مـن -١٠

 كفارة؟
 

............................................................ 
 . من اإلبل خمففة٥٠ ديته نصف دية النفس -٦
 . نعم جياب فتفقأ عني عمرو كأن حيمى سيخ وتفقأ عينه-٧
 . من اإلبل١٠٠ منه وديته دية نفس  ال يقتص-٨
 بام أنه شاهد واحد فيكفي كقرينة فيذهب للقايض ويتهم زيـدا بقتلـه باخلطـأ -٩

 يمينا بـأن ٥٠ويقدم القرينة وهي شهادة بكر فيشهد أمام القايض ثم حيلف االبن 
 . من اإلبل خممسة١٠٠زيدا قتل أباه عمرا فيعطى دية اخلطأ 

 .عتق رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني نعم عليه كفارة القتل ١٠



 " فصل يف عقد جامع ملسائل اجلنايات "
 

 .قتل وإصابة: اجلنايات نوعان
 .والقتل واإلصابة عمد وشبه عمد وخطأ

ويف العمد القصاص أو الدية أو العفو، ويف األخـريين الديـة 
 .أو العفو

ل والبلـوغ وال يكون قصاص يف القتل إال بأربعة رشوط العق
وأن ال يكون القاتل والدا للمقتول وال املقتـول أنقـص مـن 

 .القاتل
وال يكون القصاص يف اإلصابة إال هبذه الرشوط مع رشطني 
آخرين ومها االشرتاك يف االسم اخلاص وأن ال يكون طـرف 

 .اجلاين سليام وطرف املجني عليه أشل
 
 
 



 . من اإلبل١٠٠والدية تكون مغلظة وخمففة وهي 
دية اإلصابة قد تكون كدية النفس وقد تكون أقـل عـىل مـا و

فصلناه وقد ال يكون هنالك دية مقدرة بل حكومة ترجـع إىل 
 .اجتهاد القايض

واجلناية تثبت بإقرار اجلاين أو شهادة رجلني عـدلني وتثبـت 
 .أيضا بالقسامة ولكن توجب الدية فقط

 إن  يمينــا حيلفهــا املــدعي عــىل املــدعى عليــه٥٠والقــسامة 
 .وجدت قرينة

ثم إن القتل بكل أنواعـه يوجـب الكفـارة وهـي عتـق رقبـة 
 . مؤمنة سليمة فإن مل يستطع فصيام شهرين متتابعني

 
 
 
 
 



 " فصل يف املسائل الضعيفة يف اجلنايات "
 

بحسب استقراء مسائل كتاب اجلنايـات مل أعثـر عـىل مـسألة 
 . بشكل واضحختالف املعتمد
 .واهللا أعلم
 . رب العاملنيواحلمد هللا

 
  
 
 

  
  
   
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " كتاب احلدود "
 

ٌحد زيـد ابنـه :  يقالمجع حد وهو يف اللغة املنع: احلدود ن مـَّ
 . من ذلك أي منعه من البيتاخلروج

 .عقوبة مقدرة يف الرشع عىل معصية: واحلد رشعا
 . مال عمرو فعقوبته هي قطع يدهٌرسق زيد: مثال

عـىل هـذه   مـن قبـل الـرشعاملحـددةة واملقـدرفهذه العقوبة 
 .هي احلداملعصية 

 والـرسقة ، ورشب اخلمـر، والقذف،واحلدود سبعة حد الزنا
 . وترك الصالة، والردة،وقطع الطريق

 .وسنفرد لكل منها بابا مستقال
 
 
 
 



 " باب حد الزنا "
 

 .وطء الرجل المرأة ال حتل له بال شبهة: الزنا
 بـشبهة كـام لـو كـان زيـد وطء ال"بال شبهة  "وخرج بقولنا 

 .أعمى فجاءت أجنبية وأظهرت له أهنا زوجته فوطئها
فاملرأة زانية، ولكن الرجل ليس كذلك وال يؤثم وال يعاقـب 

 .ألنه ظنها زوجته
ِاملحصن، وغري املحصن: والزاين نوعان ِ ْ ُ. 

وهو البـالغ العاقـل احلـر الـذي وطء امـرأة : ِ املحصن:أوال
 .بزواج صحيح

 :حصان أربعةفرشوط اإل
 .فال يكون الصبي حمصنا ولو تزوج ووطئ: البلوغ -١

نعم إذا ظهرت عنده عالمة من عالمات البلـوغ فقـد خـرج 
 .عن كونه صبيا كأن أمنى

 . فال يكون املجنون حمصنا ولو تزوج:العقل -٢



فال يكون العبد حمصنا ولو تزوج بزواج صـحيح :  احلرية-٣
اين املحـصن حتـى لـو كـان فإذا زنى فال يعامل معاملـة الـز

 .مكاتبا ألنه ال بد من احلرية الكاملة
 .الوطء يف نكاح صحيح -٤

 فـذهب وزنـى فـال ُفلو عقد زيد عىل هند ومل يدخل هبا بعـد
 . جيامع هندا ألنه مل يكون حمصنا

 . زيد اإلماء فال يكون حمصنا ألنه ليس بزواجوطئولو 
 ألن ذلـك  امرأة يف نكـاح فاسـد فـال يعـد حمـصنائولو وط

 .ما فال يعطي اإلحصانّالنكاح حمر
 تزوج زيد من هند بال ويل فالنكاح فاسد ال يصح فلـو :مثال

 .زنى زيد أو هند بعد ذلك الزواج فليسا بمحصنني
هل يشرتط قيام الزوجية عنـد الزنـا كـي يكـون : مسألةوهنا 

 حمصنا؟
ال يشرتط فلو أن زيـدا تـزوج ودخـل بزوجتـه ثـم : اجلواب

 ماتت ثم زنـى فهـذا يعـد حمـصنا ويعاقـب عقوبـة طلقها أو



املحصن فام دام أنـه وطـئ امـرأة ولـو مـرة واحـدة يف زواج 
 فال يشرتط أن تكـون زوجتـه عنـده صحيح فقد صار حمصنا

  .حال الزنا
 . هو من فقد رشطا من رشوط اإلحصانوغري املحصن : ثانيا

زوج أو تـفام دام أنه صغري أو غري عاقل أو عبـد أو مل يتـزوج 
 .فهو غري حمصنفاسد بزواج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " حكم املحصن وغري املحصن "
 

بعد أن عرفنـا أن الزنـا هـو تلـك العمليـة اجلنـسية املحرمـة 
وعلمنا أن الزاين نوعـان حمـصن وغـري حمـصن آن األوان أن 

 :نعلم ما هو حد وعقوبة املحصن وغريه فنقول
حتى املوت ارة الزاين املحصن عقوبته هي الرجم باحلج: أوال

رجال كان أو امرأة فتؤخذ حجارة معتدلة احلجم ال كبرية وال 
يرمونـه إىل أن ختـرج و سحىص صغرية ثم جيتمـع عليـه النـا

 .روحه
 .الزاين غري املحصن وهو إما أن يكون حرا أو عبدا: الثاين

 جلدة ، ويغـرب عـن ١٠٠ الزاين غري املحصن احلر جيلد -١
 .بلده مدة عام كامل

ى زيد وهو بكر بامرأة فاعرتف فيأمر القايض بجلده زن: مثال 
 جلدة وجيتنب الوجه والرأس واألماكن املهلكة كالكىل ١٠٠

 جلدة يف جسمه ثم خيرج من ١٠٠والكبد فيفرق عليه اجلالد 



ليحصل لـه وحيدد تلك املنطقة القايض بلده إىل مسافة القرص 
يش هناك ويعاإلحياش واإلبعاد عن األهل والديار التي ألفها 

 ينهيثم يؤذن له بالرجوع إىل بلده بعد أن وال حيبس مدة عام 
 .فرتة العقوبة

 الــزاين العبــد وهــو دائــام يكــون غــري حمــصن ألن رشط -٢
 جلدة، ويغرب ستة أشـهر ٥٠ احلرية فهذا عقوبته اإلحصان
 .عن بلده

عقوبة التغريب تشمل الرجل واملرأة، فـاملرأة ختـرج إىل : تنبيه
 وال بد أن يكون معها حمرم كـأب أو أخ، فـإن مل مسافة القرص
 .مل جيز تغريبهايكن هلا حمرم 

ويشرتط ملن يقام عليه احلد أن يكون عاقال بالغا فال يقام احلد 
 .عىل صبي أو جمنون

 
 
 



 " فصل يف اللواط وإتيان البهائم "
 

 .الدبرطء يف وهو الو: اللواط: أوال
 .ب فحشا وقبحاوهو كبرية من الكبائر ومن أشد الذنو

وحده كحد الزنا، فإذا الط شخص بآخر فهنـا عنـدنا فاعـل 
 إن -وهو الذي يولج ذكـره يف الـدبر-فالفاعل ومفعول به، 

  . كان حمصنا فريجم باحلجارة حتى املوت
 ويغـرب سـنة، والعبـد ١٠٠وإن كان غري حمصن فاحلر جيلد 

 . ويغرب سنة٥٠جيلد 
هذا يعامـل دائـام معاملـة وأما املفعول أي من يولج يف دبره ف

 ويغرب سنة إن كـان حـرا ١٠٠الزاين غري املحصن أي جيلد 
 ويغرب ستة أشهر إن كان عبدا، فـال يـرجم ولـو ٥٠وجيلد 

 .كان حمصنا متزوجا
زيد الط بعمرو، وكالمها حمصن، فزيد يرجم وعمـرو : مثال
 .ٌ ويغرب سنة ما دام أنه حر١٠٠جيلد 



كره، أما إذا أكره عىل اللواط فال هذا إذا كان املفعول به غري م
 .يشء عليه

ثم ننبه إىل أن الصبي واملجنون ال حيدان يف اللواط ألهنام غـري 
 .مكلفني

 .وأما إتيان البهائم فليس فيه حد بل تعزير
 .عقوبة غري مقدرة عىل معصيةهو : والتعزير

  عىل معصيةوهذا هو الفرق بني احلد والتعزير فكالمها عقوبة
د عقوبة منصوص عليها بكتاب اهللا أو سنة رسـوله ولكن احل

، أمـا التعزيـر فهـو  والـرسقةالزنـاصىل اهللا عليه وسلم كحد 
عقوبة عىل معصية مل يرد فيها عقوبـة معينـة فيجتهـد احلـاكم 

لـده أو يـصفعه  أو جي من الزمن كأن حيبسه مدة فيهاوالقايض
 .أو يوبخه أو ينفيه عن البلد ونحو ذلك

 فهنا يؤخذ للقايض  دبره بحامر وأولج ذكره يفزيد جاء: مثال
 جلـدة مـثال أو ٣٠مر بجلده أر له العقوبة املناسبة كأن يِّويقد

 .حيبسه شهر ونحو ذلك مما هو مرتوك لالجتهاد والنظر



 .والقاعدة يف التعزير أنه ال يبلغ به أدنى احلدود
 جلدة ٤٠ هو حد رشب اخلمر وهو ًأي أن أقل احلدود عقوبة

 فال يرضب يف التعزير عىل  أي معصية مل يثبت فيهـا يأيتكام س
 . جلدة أو أقل٣٩ كأن يرضبه  عنها جلدة بل ينزل٤٠عقوبة 
 جلدة فهذا ٤٠رجل أتى هبيمة فأمر به القايض فرضب : مثال

 .حرام وتعدي ألنه سوى بني احلد والتعزير
ع بأجنبيـة بغـري اجلـامع كـأن أخـذ يقبلهـا أو ّرجل متت: مسألة
 قها فام هي عقوبتهام؟يعان

 فليس هذا بالزنا الذي فيـه احلـد هنا مل حيصل إيالج : اجلواب
 معصية ال حد فيها فيعمل بـالتعزير فينظـر القـايض بـم يفه

 .من رضب أو حبس ونحو ذلك يعاقبهام
 
 
 
 



 " باب حد القذف "
 

 .هو أن يتهم شخص شخصا آخر بالزنا: القذف
 .ّ أو يا لوطيا زاينقال زيد لعمرو أنت زان أو ي: مثال

 .وهو كبرية من الكبائر
 جلـدة للعبـد يـستوي ٤٠ جلدة للحر و٨٠ هو وحد القذف

 .يف ذلك الرجل واملرأة
ثالثة منها ترجع ولكن إلقامة احلد عىل القاذف ثامنية رشوط 

 .إىل القاذف ومخسة ترجع إىل املقذوف
 :فالرشوط التي تشرتط يف القاذف كي يقام عليه احلد هي

أن يكون بالغا، فإن كان صبيا فال حد عليه كأن قال صبي  -١
 . فال حد عليهالمرأة يا زانية

 . أن يكون عاقال، فإن كان جمنونا فال حد عليه-٢
 أن ال يكون والدا للمقذوف أي أصال له من أب أو جـد -٣

 .أو أم أو جدة



 .زيد البنه يا زاين فال يقام عليه احلد: قال: مثال
رتط يف املقذوف كي يقام احلد عـىل قاذفـه والرشوط التي تش

 :هي
أن يكون مسلام، فلو قذف مسلم نرصانيا بقوله يا زاين فال -١

 . عل املسلم ألنه قذف كافراّحد
 صبيا وقـال لـه أنـت زان ٌ أن يكون بالغا، فلو قذف رجل-٢

 .فإنه ال يقام عليه احلد
 . أن يكون عاقال فلو قذف شخص جمنونا مل حيد-٣
 .شخص عبدا فال حيدون حرا، فلو قذف  أن يك-٤
أنه مل يقع منه الزنا من قبل سواء أكان  أي: عفيفا أن يكون -٥

متزوجا أو غري متزوج، فلو كـان املقـذوف قـد زنـى مـرة يف 
 حتى لو تـاب ومـىض عـىل الـذنب عفيفاحياته فهو ال يعود 

 .مخسني عاما وصار وليا من أولياء اهللا
 .طت عفته وال تعود ولو تابفمتى زنى مرة واحدة فقد سق



زيد كان قد زنى وأقيم عليه احلد ثم تاب وصار فقيهـا : مثال
فلو قال له عمرو اسكت يا زاين مثال فال يقذف عمرو ألنه قد 

 .زنى زيد بالفعل فسقطت حرمته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " ِّ احلدُاتَطِقْسُ م"
 

قد يقذف شخص شخصا وتنطبق عليه رشوط احلـد ولكنـه 
ٍحيد لوجود مانع ومسقط مع هذا ال  للحد وهـذه املـسقطات ِ

 :هيثالثة 
 .إقامة البينة عىل الزنا -١

 رجال عدول شـهدوا واقعـة الزنـا أي رأوا ٤وجود ب وذلك 
 .بأعينهم رؤية واضحة أن زيدا يدخل ذكره بفرج هند

وهذا األمر من الصعوبة بمكان إال إذا كان الزانيـان يفعـالن 
عليهم الناس ولـذا كانـت  هدش أن يالفاحشة يف العراء ليتأتى

أغلب حدود الزنا إنام تقام بناءا عىل إقرار الفاعل بالزنا رغبـة 
  .يف تطهريه من ذنبه بإقامة احلد عليه

 .ومثل البينة اإلقرار بأن يعرتف زيد أو هند بالزنا فيثبت الزنا
ذا قذف زيـد عمـرا وقـال لـه يـا زاين فـإن أخـذ للقـايض فإ

أربعـة شـهود قـد رأوه كان هنالـك ا أو واعرتف عمرو بالزن



رؤية رصحية يامرس تلك العملية اجلنسية فحينئذ ال حد عـىل 
 .القاذف ألنه ليس بكاذب

القاذف إذا كان رأى املقذوف بعينه يزين واحدا الرجل ويعترب 
من الشهود إن كان عدال فعليـه أن يـأيت بثالثـة رجـال معـه 

 .ليكمل العدد
 رجال بالزنا فإن الشهود ٤هد أقل من وهنا ننبه إىل أنه متى ش

 .يعتربون قاذفني
ذهب زيد وعمرو وبكـر إىل املحكمـة وشـهدوا بـأهنم : مثال

رأوا زيدا يزين هبند يف مكان كذا، فهنا هؤالء يعـدون قـاذفني 
 .٤ وإن أقسموا ألنه ال بد من العدد ويقام عليهم احلد

مل  العفو، ألن القذف حق للبـرش فمتـى عفـا املقـذوف و-٢
قيم عليه احلـد ييطلب إقامة احلد فال يأخذ القايض القاذف و

 .ألن األمر متعلق بحق شخيص
قال زيد لعمـرو ابتعـد عنـي أهيـا الـزاين فقـال عمـرو : مثال

ساحمك اهللا وأعرض عنه وذهب، فزيد قاذف ولكـن ال يقـام 



عليه احلد حتـى يطلـب املقـذوف ذلـك أي يرفـع األمـر إىل 
ئية وحينئذ إذا حتقق القايض وجود القايض ويقيم دعوى قضا

 . فإنه يأمر بالقاذف فيقام عليه احلدًالقذف فعال
وقد مىض رشحه يف كتاب النكـاح وقلنـا إنـه إذا :  اللعان-٣

اهتم رجل زوجته بالزنا فهو قد قذفها فحينئـذ هلـا أن تطلـب 
احلد عليه فإن أقام البينة بأن جاء بأربعة شهود فاألمر واضـح 

د وتؤخذ املرأة فرتجم، وإن مل يكـن لـه شـهود يسقط عنه احل
فعليه إن أراد أن ينجو من حد القذف أن يالعنها عىل مـا مـر 

 .تفصيله فراجع إن شئت
 الزوج من حد القذف حيـنام هبافظهر أن اللعان وسيلة ينجو 

 .يرمي زوجته بالزنا وال شهود عنده
 
  
 
 



 " باب حد رشب اخلمر "
 

َّ مسكرا حدمن تناول( القاعدة هنا هي  ُ ِ ْ ُ.(  
 .ٌفهنا عندنا شخص متناول، ورشاب مسكر، وحد يقام

الـشارب : فالكالم يف هذا الباب منحـرص يف ثالثـة أطـراف
 .ّواملرشوب، واحلد

ليس كل من رشب مخرا فإنه يقام عليه احلـد : الشخص: أوال
 :هيفيه ّبل ال بد من توفر رشوط 

 .ب مسكرا البلوغ، فال يقام احلد عىل الصبي إذا رش-١
 . العقل، فال يقام احلد عىل املجنون-٢
ب مخـر، فلـو أن شخـصا دخـل ملحـل والعلم بأن املـرش -٣

وأخذ رشابا يظنه عصريا فرشبه فبان أنه مخـر فـال حـد عليـه 
 .لعدم العلم

وهنا نريد أن نبني ما هو الرشاب الذي يلزم  : املرشوب: ثانيا
 .ر وكل مسكريلزم احلد بتناول اخلم :احلد برشبه فنقول



 .الرشاب املسكر املتخذ من العنب: فأما اخلمر فهي
كان من نبيذ التمـر سواء أ مسكررشاب فكل غري اخلمر وأما 

فهو حرام أيـضا وحيـد  أو الشعري أو العسل أو التفاح أو غريه
 .شاربه

هو احلالة املعروفة التي حتصل للعقل مـن : واملقصود بالسكر
ل النـشوة العقليـة والطـرب غياب التمييز واهلذيان وحـصو

 .واللذة
 كل ما أسكر كثريه فقليله حرام، بمعنى لـو  وهو أنوهنا تنبيه

جئنا برشاب من الزبيب مثال وكان الـشخص إذا رشب منـه 
 كأسا مثال يسكر وإذا رشب منه كأسـا أو كأسـني ٤٠  أو ٣٠

 حرام أو حالل؟ رشب القليل منهال يسكر فهل 
نه فقد رشب مـسكرا وعليـه هو حرام ومن رشب م: اجلواب

احلد، واخلمر نفسها ال تسكر من أقل مقدار فال بد أن يرشب 
مقدارا يعرفه السكارى كي يبدأ بالسكر واهلذيان، ومـع هـذا 



فلو أن شخص رشب قطرات من اخلمر أو أي رشاب مسكر 
 .فإنه يقام عليه احلد فليفهم هذا

لـدة  ج٢٠للحـر و جلدة ٤٠ر هو ِ للمسكحد الشارب: ثاثال
 .للعبد ال فرق بني الذكر واألنثى

 . جلدة للعبد٤٠ جلدة للحر و٨٠د بالعقوبة إىل اوجيوز أن يز
بمعنى أن جيوز لإلمام أي احلاكم أن يزيد العقوبة عىل شارب 
اخلمر متى رأى مصلحة يف ذلك كأن رأى هتافت الناس عـىل 

 جلدة، فحينئذ له أن يزيد كـ ٤٠رشب اخلمر واستقالهلم للـ 
 .٨١ فال يرضب ٨٠ ويتوقف عند الـ ٧٥ أو ٦٠ أو ٥٠

فرضه احلق سبحانه اهللا  األوىل هي حد من حدود ٤٠فهنا الـ 
ال جيوز النقص منه، ولكن دلت األدلة عىل أنه جيـوز الزيـادة 

ـــ   واألمــر موكــول إىل نظــر اإلمــام وتكــون ٨٠عليــه إىل ال
 عوقب عليها مـن بـاب التعزيـرات عـىلقد  الثانية وناألربع

 . يف الغالبأمور ترافق رشب اخلمر



زيـد وعمـرو وبكـر ذهبـوا لـرشب اخلمـر يف إحـدى : مثال
األماكن السوداء فمن عادة السكران أن هيـذي ويـسب هـذا 
ويشتم هذا ويعتدي عىل هذا وييسء خللق اهللا فهذه املعـايص 

 جلـدات ١٠يستحق عليها التعزيـر فمـثال هلذيانـه يـستحق 
 ١٠ات ولرضبه فالنـا يـستحق  جلد١٠ولسبه فالنا يستحق 

 . جلدات١٠جلدات ولسلوكه السيئ يف الطريق يستحق 
 .والقصد من هذا املثال هو التقريب ال التحديد

هو أن عقوبـة اخلمـر اختـصت بجـواز والذي أريد أن أقوله 
ير الذي عىل وجه التعزتكون ، وتلك الزيادة  عىل احلدالزيادة

 .مرأي اإلمال هو عقوبة غري مقدرة توكل
فإن قيل أمل تقولوا إنه ال يبلـغ بـالتعزير أدنـى احلـدود فكـان 

األوىل  ٤٠ جلدة تكون الــ ٧٩املفروض أن جيلد كحد أقىص 
 حدا والبقية تعزيرا؟

الزائد عىل احلد هـو : هذا صحيح ولكن نحن قلنا: واجلواب
 وليس تعزيرا واحـدا، أي أن الزيـادة لـو التعزيراتمن باب 



ة لكانت تعزيـرا واحـدا ال جيـوز أن كانت عىل معصية واحد
 ولكن تلك الزيادة وقعـت عـىل معـاص ٣٩ الـ  فيهايتجاوز

  غالبـامتعددة قد علم أن شارب اخلمـر ال يكـاد ينفـك منهـا
فعوقب عىل كل معصية بتعزير عـىل أن ال يتجـاوز املجمـوع 

 . جلدة٨٠
 :فالنتيجة هكذا

 . عقوبة شارب اخلمر٨٠ =  جلدة٤٠+  جلدة ٤٠
 )تعزيرات       ( )حد (  

 وللقايض أن يقترص عليه أو يزيـد عليـه ٤٠فتلخص أن احلد 
 . جلدة٨٠عىل أن ال يتجاوز الـ 

 قـد رشب هبقيت مسألة وهي كيـف يثبـت عـىل شـخص أنـ
 املسكر ليقام عليه احلد؟

 :يثبت بواحد من أمرين: اجلواب



 اإلقرار وهو أن يأيت الشارب فيعرتف أمام القـايض بأنـه -١
مـا بيـنهام حـسب  وأ ٨٠ أو ٤٠خلمر فيأمر بجلده إما رشب ا
 .الرأي

 شهادة رجلني عدلني من املسلمني ونحـن رشحنـا املـراد -٢
 .من العدالة غري ما مرة فراجع

جاء زيد وعمرو فـشهدا أمـام القـايض بـأن بكـرا قـد : مثال
يـأمر حينئـذ الشاهدان تقبـل شـهادهتام فهذان رشب اخلمر و

 .القايض بجلد بكر
هذا احلرص نعلم أنه ال يثبت رشب املسكر بشم الرائحة ومن 

 . أمام الناس أو بأن يتقيأ اخلمرمن فم شخص
ّمر زيد فشم الناس منه ريح مخر فال يقام عليه احلـد إن : مثال

مل يعرتف ويقر بأنه رشهبا جلواز أن تكون تلك الرائحة ليست 
قط مخرا أو أنه رشهبا ومل يكن يعلم بأهنا مخـر فكـل ذلـك يـس

 .احلد
 



 "باب حد الرسقة "
 

 .أخذ مال الغري خفية: الرسقة
 ما ليس ماال يف نظر الرشع كمـن " مال الغري "وخرج بقولنا 

 .وال تقطع يدهرشعا أخذ خنزيرا أو مخرا فال يعد سارقا 
 الغصب وهو أن يأخذ املال من مالكه " خفية "وخرج بقولنا 

فيأخذ زيد حمفظة جهرة معتمدا عىل قوته كأن يمر زيد بعمرو 
نقوده بالقوة فهذا غـصب ولـيس رسقـة وال قطـع فيـه، إنـام 

 . كأن يرتقي منزال ويرسق ما فيهالقطع فيام أخذ خفية
وعقوبة السارق هي قطع يده اليمنى من مفصل الكف، فـإن 
عاد ورسق قطعت رجله اليرسى من مفصل القدم فـإن عـاد 

ورسق ورسق قطعت يده اليرسى من مفصل الكف فإن عاد 
قطعت رجله اليمنى من مفصل القدم، فإن عاد ورسق عزره 

 .احلاكم بام يراه مناسبا كأن يأمر بسجنه



وطريقة القطع أن توضع يد الـسارق يف نحـو مقـصلة خيـرج 
منها الكف ثم جتر بحبل لتخلع كي يتضح املفصل ثم تقطـع 

وبعد القطـع تغمـس اليـد يف الزيـت احلـار كـي بسيف بتار 
 .يتوقف النزف

 .فينسيه أمل احلرق أمل القطع
وتاهللا إنـه لعـذاب فظيـع ومـا ذلـك إال خلطـورة الـرسقة يف 
املجتمع فكم من إنسان كدح سنينا كي جيمع مـاال يقـيض بـه 

 .حاجته فجاء سارق فأخذه وذهب
والعجيب أنه مع تلـك العقوبـة الـصارمة كـان هنالـك مـن 

 أو بعد يومنيمنه يرسق فكيف لو كانت العقوبة جلدا يشفى 
 . فاحلمد هللا عىل كامل الرشيعة!!ثالثا 

 :ولكن ال تقطع يد السارق إال برشوط هي
 .ا فال قطع عىل صبي إذا رسق أن يكون السارق بالغ-١
 . أن يكون عاقال فال قطع عىل املجنون-٢



 أن يكون املرسوق قيمته ربع دينار من الـذهب فـصاعدا -٣
 =هو بـالوزن ، و٢٤أي ربع مثقال من الذهب اخلالص عيار 

فإذا فرضنا )  باملائة من الغرام ٦واحد غرام و( تقريباغم  ١.٦
 .$٢٥= فربع املثقال $ ١٠٠أن املثقال قيمته عند الرسقة 

رسق زيد ساعة من حمل عمرو ثـم مـسك فننظـر فـإن : مثال
 تقطع يده اليمنـى، وإن كـان أقـل فـال $٢٥= كانت الساعة

 .سباتقطع يده ويعزر بام يراه القايض منا
  . أن يكون املال قد رسق وهو يف حرز مثله-٤

وكنا قد رشحنا من قبل املقصود باحلرز وقلنا إنه املكان الذي 
حيفظ فيه اليشء وهو خيتلف بحـسب نـوع الـيشء فالـذهب 
ــوت يف  ــا داخــل البي ــادة حــرز مثله ــوال ع ــضة واألم والف
الصناديق وحـرز الـدواب يف احلظـائر وحـرز الـسيارات يف 

وهكذا، فإذا أخرج السارق املال من احلرز وأخذه الكراجات 
 .وهرب فهذا هو الذي يستحق القطع



أما إذا أخذه من غري حرز مثله فال قطع عليه ألن صاحبه قـد 
 . حينام مل حيفظهّقرص
زيد عنده ماشية من البقر اعتـاد أن يرتكهـا ختـرج مـن : مثال

 احلظرية لوحدها إىل الرباري فتأكل مـن العـشب وترجـع إىل
فجاء سـارق وأخـذها مـن العـراء وال حارس عليها ها امأو

    .وذهب فهذا قد أخذها من غري حرز فال قطع
 .ٌال يكون للسارق يف املال ملك أن -٥

زيد وعمرو رشيكان يف حمل لبيـع الـذهب فجـاء زيـد : مثال
بالليل وكرس املحل وأخذ الذهب وهر ب ثم مـسك وشـهد 

نجد أن لزيد يف املـال ملكـا عليه رجالن عدالن بالرسقة فهنا 
 .ونصيبا فال قطع عليه

رهن زيد سيارته عند عمرو يف دين عليه ثـم إنـه جـاء : مثال
ليال وأخذها وذهب فهنا ال قطع عليه ألهنا ملكه وإن كانـت 

 .مرهونة
 



 . أن ال يكون للسارق يف املال شبهة-٦
لذا ترى االبن يأخذ مـن  ماهلام شبه متحدفاألصول والفروع 

 فلو رسق زيد من مال ابنه أو رسق االبـن  أبيه وبالعكسمال
من مال أبيه فال قطع، وكذا لو رسق العبد من مال سيده ألن 

  . من نفقة فال قطعاله فيه استحقاق
املـال قلنا إن السارق تقطع يـده، ولكـن مـا هـو حـال : تنبيه

 املرسوق؟
رم عليه أن يعيده فإن كان قد رصفه أو أتلفه فإنه يغـ: اجلواب

بدله للاملك أي تقطع يده ويدفع غرامـة فـوق هـذا قيمـة مـا 
فإن كان قد رسق شيئا مثليا رد مثله كحنطة وشـعري أو  رسقه

 .سواء كان السارق غنيا أو فقرياقيميا رد قيمته كسيارة و
 
 
  
  



 " باب حد قاطع الطريق "
 

 مـاهلم أو ربوز للنـاس لقـتلهم أو أخـذالـ :قطع الطريق هو 
 .هرة اعتامدا عىل القوة مع البعد عن الغوثإخافتهم جما

عصابة مسلحة عىل احلدود بني العراق وسـوريا تقطـع : مثال
 فهذا الطريق عىل املسافرين وترسق أمواهلم معتمدة عىل القوة
 .هو قطع الطريق ومن يقوم هبذا العمل يسمى قاطع طريق

 :ولنسلط الضوء عىل ألفاظ التعريف
 .ور للناس والتعرض هلمأي الظه "الربوز للناس  "
 هذا بيـان للغـرض مـن " أو أخذ ماهلم أو إخافتهملقتلهم  "

 : وذلك أربعة أقسامقطع الطريق والربوز للناس
 . ألمواهلمٍ قتل الناس من غري أخذ-١
 . أخذ أموال الناس من غري قتلهم-٢
 .ً قتل الناس وأخذ أمواهلم معا-٣



 أو أخذ مال فهم  إخافة الناس وإرعاهبم فقط من غري قتل-٤
  .جمرد عابثني

أي أن ذلك الربوز للناس حيصل جهارا علنا فهـم  " جماهرة "
 واملعنى أهنم يربزون للناس جهرا ويغـالبوهنم ليسوا متخفني

بال خـوف، وهـذا احـرتاز عـن الـرسقة الـذي يعتمـد عـىل 
 .االختفاء واهلرب

 أي هـم يـربزون للنـاس جهـارا ألهنـم " اعتامدا عىل القوة "
 .عتمدون عىل القوة واملنعة من سالح ورجالم
 يغيـثهم عمـنأي مـع بعـد النـاس  " مع البعد عن الغوث "

 ما يكون ذلك يف الصحراء ومـابني احلـدود غالباوينجدهم و
وعىل الطرق الرسيعة البعيـدة، وهـذا احـرتاز عـام يقـع مـن 

 أشـخاص ٤ جـمتسليب أو قتل داخل أماكن الغوث كأن هي
فيـرسقون وسط املدينـة بـشكل خـاطف عىل حمل للذهب يف 

 ويقتلون وهيربون فهؤالء ليسوا بقطاع طرق بل هم لصوص
  .قتلة لوجود الغوث والرشطة والسلطان



والضابط يف ذلك أنه متـى بـرزوا للنـاس يف مكـان ال يقـدر 
الناس فيه عىل دفعهم أو طلب العون فهم قطـاع طـرق فـإن 

م ليـسوا قطـاع كانوا يف مكان يتأتى معه العون والغـوث فهـ
 يربز لزيد يف السوق فينتـزع مـن يـده مالـه فهـذا نطرق كم
 .غاصب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " حكم قاطع الطريق "
 

قلنا إن قطاع الطرق قد يربزون للناس إمـا مـن أجـل قـتلهم 
أمواهلم فقط أو من أجل األمرين معـا سلب فقط أو من أجل 

أو من أجل إرعاهبم وإخافتهم فلذا تكون عقـوبتهم حـسب 
 :ع اجلريمة السابقة عىل التفصيل اآليتنو
 إن قتلوا فقط، فإهنم عندما يسقطون بيد العدالـة يقتلـون -١

وال يمكن العفو عنهم، بمعنى أننا ذكرنا أن مـن قتـل مـسلام 
فإن وليه خيتار بني قتله أو الدية أو العفو عنه بال مقابل،أما يف 

ألن قـتلهم فال بد فيه من القتل من قطع الطريق القتل الناتج 
قد تعلق به حق اهللا سـبحانه حيـنام قطعـوا الطـرق وأخـافوا 

 .اخللق
 إن رسقوا املال وكان نصابا فأكثر فإهنم هنا تقطع أيـدهيم -٢

اليمنى مع أقـدامهم اليـرسى أي تقطـع الكـف اليمـني مـن 



املفصل وقدم الرجل اليرسى من املفصل فـصارت عقـوبتهم 
 .أكرب من الرسقة العادية

 . فتقطع اليد اليرسى مع القدم اليمنىفإن عادوا
 التعزيـر أي فيقتـرص عـىلفإن مل يكن ما رسقوه يبلـغ نـصابا 
 .العقوبة املناسبة التي يراها القايض

 فإن مجعوا بني القتل والرسقة فهنا ننكل هبم فنقـتلهم ثـم -٣
  + عـىل شـكلعلق جثثهم عىل مرتفـع كخـشبةنصلبهم أي ن

 .واثالث أيام لرياهم الناس ويعترب
 فإن أخافوا فقط فعليهم التعزيـر فقـط بحـسب مـا يـراه -٤

    . القايض كحبس أو نفي أو جلد ونحو ذلك
 
 
 
 
 



 " فصل يف توبة قطاع الطريق "
 

ينبغي أن يعلم أوال أن قاطع الطريق ولو قتل ورسق ثم أخـذ 
وقتل وصلب فهو مل خيرج من دائرة اإلسالم هبذا ،ولذا يقول 

 ثـم بعـد  ويـصىل عليـهب قبـل أن يغـسلالعلامء إنه ال يـصل
 .الصلب يدفن يف مقابر املسلمني

 :فإذا علم هذا فنقول
إذا تاب قاطع الطريق بعد أن وقع بيد الرشطة فال تقدم توبته 

 .ن العقاب الذي ينتظرهعوال تؤخر شيئا 
وإذا تاب قبـل أن يقـع بيـد الـرشطة أي قبـل أن نقـدر عليـه 

د قاطع الطريق وتبقى عليـه فحينئذ تقبل توبته ويسقط عنه ح
احلقوق، فإذا كان قد قتل فقط وتاب فحينئذ ال يتحتم قتله بل 

ن شاء قتله قصاصا وإن شاء أخذ إيكون أمره إىل ويل املقتول ف
 .الدية وإن شاء عفا



سقط عنه عقوبة قطع اليد والرجـل وعليـه وإن رسق فقط فت
 .أن يغرم بدل ما رسقه ألصحابه

 إىل ويل ايبقى أمر قتله راجعالصلب ويسقط فوإن قتل ورسق 
 . كام عليه أن يعيد ما رسقه أو بدلهاملقتول

 .وإن أخاف فقط سقطت عنه العقوبة
فتلخص أن التوبة تسقط حق اهللا تعاىل يف قطـع الطريـق أمـا 

 .حق اخللق فال يسقط
وتعرف توبة هؤالء بظهور أمـارة تـدل عليهـا كـأن يرسـلوا 

وسيـسلمون م خيـرب بـأهنم تـابوا مبعوثا إىل القايض أو احلـاك
 .أنفسهم

 
  
 
 
 



 " يف الصيال باب "
 

حتدثنا عن قاطع الطريق الـذي يعتـدي عـىل النـاس فناسـب 
ذلك أن نتحدث عن الناس املـستهدفني بالقتـل والـسلب أو 

 غريمها هل جيوز هلم أن يقاتلوا املعتدين ويدفعوا عن أنفسهمب
 ؟وأمواهلم وأعراضهم

 :قدنا هذا الفصل فنقولنعم وهلذا ع: اجلواب
ًأن يقصد شخص آخر بأذى يف نفـس أو مـال أو : ُالصيال هو

ٍعرض ْ ِ. 
 وأراد أذيتـه يف زيـد يميش يف الطريق فاعرتضـه عمرو: مثال

بدنه بقتـل أو غـريه أو أراد أن يـرسق مالـه أو أن يفعـل فيـه 
 . مصول عليهعمرو صائل وزيدٌالفاحشة فهذا صيال و

 .واإلثم ألنه اعتداء عىل الناسوحكم الصيال هو احلرمة 
 
 

  



 " أنواع الصيال "
 

 :الصيال ثالثة أنواع
الصائل عىل النفس يريـد قـتال أو دون القتـل كـاجلرح : أوال

 .والقطع
 . دفعه ومقاومته ولو بقتلهوجبفإن كان الصائل كافرا 

وإن كان الصائل مسلام فإما أن يريد أن يقطع أو جيرح البـدن 
 .ومته ودفعه بام يمكن ولو بقتله مقافيجبدون القتل 

 االستـسالم وجيوزقتله لو ب دفعه وفيجوزوإما أن يريد القتل 
ألنه يكون بذلك قد ضحى بحياتـه مـن أجـل أن ال يقتـل له 

مسلام فيكون قد قتل مظلوما كهابيل الذي مل  يبسط يده ليقتل 
 .قابيل ومها ولدا آدم

 مالكـه فيجـوز أن يريد أن يسلبه من: الصائل عىل املال: ثانيا
يقاومه مسلام أو كافرا وجيوز أن يرتك له املال مـسلام أو كـافرا 



ألن املال ملكه وله أن يرتكه فقد يرى أن املـال ال يـساوي أن 
 .زهق هو حياة غريه من أجلهُتزهق حياته من أجله أو أن ي

الــصيال عـىل العــرض أي عـىل الفــروج كـأن يقــصد : ثالثـا
 . فالدفع حينئذ واجبتهبنه أو امرأالصائل الفاحشة به أو با

دفع الصائل بـاألخف فـال يلجـأ إىل القتـل إن أمكـن ُي: تنبيه
 بالقتل فيقتلـه وال دفعه بالصياح أو بالرضب فإن مل يندفع إال

ضامن عىل القاتل فـال يقتلـه ويل املقتـول وال يأخـذ منـه ديـة 
 .وليس عليه كفارة وال إثم

ه فقتلـه زيـد فـدم عمـرو صال زيد عىل عمرو يريد قتل: مثال
 .هدر وال يشء عىل زيد ألنه قتله دفاعا عن النفس

وقد يكون الصيال مـن قبـل البهيمـة كـأن يمـيش زيـد عـىل 
حصانه فريفس احلصان رجال فيقتلـه أو يـدوس عـىل طعـام 

 لعمرو فيتلفه فام هو احلكم حينئذ؟
عىل راكب الدابة ضامن ما أتلفته دابتـه سـواء أكـان : اجلواب

 .ب مالكها أو مستأجرها أو مستعريهاالراك



 ديـة  عاقلـة زيـددفعتـففي املثال املذكور يكون القتل خطأ ف
 قيمـة مـا  زيـد مـن مالـهالقتل اخلطأ ألولياء املقتول، ويـدفع

 .أتلفته دابته لعمرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " البغاة باب "
 

مجاعة مـن املـسلمني خرجـوا عـن طاعـة اإلمـام : البغاة هم
 .م شوكةفاسد وهلبتأويل 

ويل ( مجاعة من املسلمني يف مدينة متـردوا عـن اإلمـام : مثال 
وأبوا أن يطيعوه وعينوا هلم أمريا وانـشقوا عـن بقيـة ) األمر 

 اإلمـام مل يعـدل بيـنهم وأن مـستوى املسلمني وشـبهتهم أن
اخلدمات عندهم ضعيف وهذا ظلم واهللا سبحانه ال يرىض به 

 .ح فهؤالء بغاةوهم أصحاب شوكة وقوة وعندهم السال
 :ولنسلط الضوء عىل ألفاظ التعريف

خيرج الكفار فهـؤالء جياهـدون  " مجاعة من املسلمني "قولنا 
 .ويقتلون ويغنمون كام سيأيت إن شاء اهللا يف كتاب اجلهاد

 ويتحقـق خـروجهم عـن " خرجوا عن طاعة اإلمام "قولنا 
من عصيان أمر اخلروج خللعه أو الطاعة بطلب االنفصال أو ب

 .أوامره كإرسال الزكاة إىل اخلليفة



 أي هلم نوع استدالل بالقرآن أو الـسنة " بتأويل فاسد "قولنا 
لكن فيه نوع شبهة هلم غري صحيح وإن كان استدالهم فاسدا 

 .فهم فرسوا النصوص بشكل غري صحيح
 أي قوة ومنعة بحيـث يقـاومون اإلمـام " وهلم شوكة "قولنا 

 .وحياربون جيشه
غي واخلروج عن اإلمام هو احلرمـة، ولكـن كيـف وحكم الب

 يترصف اإلمام واخلليفة معهم؟
يبدأ باألخف فاألخف أي يتدرج معهم يف الوسائل : اجلواب

 .إىل أن يصل إىل آخر اآلمر وهو قتاهلم وقتلهم
فريسل هلم أوال من أهل العلم واخلـري مـن يناقـشهم ويرفـع 

 من مل ينفـع معهـعنهم الشبهة، ويلبي مطالبهم املرشوعة، فـإ
 حذرهم وخوفهم بالقتال ونشوب احلرب فإن أرصوا قاتلهم

وخيرج معه املسلمون ليقاتلوهنم ألن قتاهلم حينئذ واجب من 
 .الواجبات الرشعية

 



 :رشطانويشرتط لقتاهلم 
 يكون البغاة يف منعة وقوة، كي خياف أهنم يقـاومون أن: أوال

رد مدنيني ال منعة جيش اإلمام، فلو فرضنا أهنم ال قوة هلم جم
هلم فحينئذ ال جيوز قتاهلم ألن اإلمام قادر أن يرسل الـرشطة 
لتعتقلهم وحييلهم للقضاء الـرشعي فـأي حاجـة إىل افتعـال 

 .حرب
 .يستندون إليه ولو كان فاسدان يكون هلم تأويل أ: ثانيا

أما إذا مل يكن هلم تأويل بل متردوا عن الطاعة عنادا واستكبار 
كـأن قـالوا ال نريـد  فسقة  للحقبل هم معاندون فليسوا بغاة

هذا اإلمـام وال نحبـه ومل يـستندوا لـشبهة فيقـاتلهم اإلمـام 
ويكونوا أحط رتبة من البغاة ألن هلم شبهة قـد يعـذرون أمـا 

 .هم فال شبهة هلم فلذا يكونون فسقة
فإذا وقع البغاة يف األرس فال يقتلون، ومـن رأينـاه مـصابا يف  

ز أن نجهـز عليـه ونقتلـه، وال جيـوز أن نغـنم احلرب فال جيو
 أمواهلم 



 " باب حد املرتد "
 

 .قطع اإلسالم باعتقاد كفر أو فعله أو النطق به: الردة
مثال االعتقاد أن يعتقد املسلم عدم وجود اهللا فهذه ردة وكفر 

 .رصيح
ــي املــصحف يف  ــصنم أو يلق ــسجد ل ــل أن ي ــال الفع ومث

 .القاذورات فهذه ردة
ول أن يسب اهللا سبحانه أو نبيا من األنبياء فهذه ردة ومثال الق

 .عن اإلسالم
فعلم أن املرتد ليس هو الذي يرتك اإلسالم ويعتنق دينا غريه 
كاليهودية فقط بل لو قال إين مسلم واعتقد اعتقـادا أو فعـل 

 .ال يكفر به فإنه يرتد عن اإلسالمفعال أو قال قو
 فـإن تـاب تركنـاه الحـاومن ارتد عن اإلسالم فإنه يستتاب 

وإال رضبنا عنقـه ومل نغـسله وال نكفنـه وال ندفنـه يف مقـابر 
 .املسلمني



 أمام الناس أنكر زيد وجوب الصالة عىل كل املسلمني: مثال
ممـا زيدا فيقول لـه تـب إىل اهللا فشهدوا أمام القايض فأحرض 

أن حممـدا رسـول اهللا ُوأشهد  أن ال إله إال اهللا ُأشهدقل وقلته 
تاب ونطـق بالـشهادتني تركـه وإن أبـى أخـذ ورضبـت فإن 
 .عنقه

فعلم أنه جيب استتابة املرتـد أي طلـب توبتـه قبـل قتلـه وال  
جيوز قتله من غري استتابة فقد تكون له شبهة نرفعها له ويعود 

  .إىل اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 



  " باب حد ترك الصالة "
 

ذا حكمه تارك الصالة إما أن يرتكها ألنه ال يعتقد وجوهبا فه
أنه مرتد فإن رجع عن هذا االعتقـاد وأتـى بالـشهادتني فإنـه 

 .يرجع مسلام وإن أبى أخذ ورضبت عنقه ومات مرتدا
وإن تركها كسال وهو معرتف بوجوهبا عليـه فهـذا يـستحب 

ُاستتابته بأن يقال له تب إىل اهللا وصل فإن فعل ت  .ركِّ
ولـيس  وهو مسلم فاسق يموتوأمر القايض بقتله ّوإن أرص 

 .بكافر فيغسل ويكفن ويصىل عليه ويدفن يف مقابر املسلمني
ويتحقق ترك الصالة برتك مجيع الـصلوات، أو بـأن خيرجهـا 

 .من وقت العذر بال عذر
أي أن الصبح وقتها إىل طلوع الشمس فإن كان نائام أو ناسـيا 
هلا فال يشء عليه ألنه معذور، وإن كان مستيقظا عاملا بدخول 

تعمد ومـرص عـىل أن ال يـصليها حتـى خيـرج الوقت وهو م
 .فيستحب استتابته فإن تاب وإال قتل



وأما صالة الظهر فإنه جيوز مجعها يف وقت العرص عند العـذر 
كالسفر فحينئذ يكـون تاركـا هلـا إذا غربـت الـشمس وكـذا 

 .العرص يتحقق الرتك بغروب الشمس
ركـا وأما املغرب فيمكن مجعها مع العشاء يف السفر فيكون تا

 .هلا إذا طلع الفجر وكذا العشاء يتحقق تركها بطلوع الفجر
وكيفية االستتابة إذا علم أن زيدا يتعمد أن خيرج الفجر مـثال 
عن وقتها أن يأخذه احلاكم فإذا جاء وقت الفجر قيل لـه قـم 
وصل فإذا ضاق وقتها هـدد وقيـل لـه سـتقتل فـإذا طلعـت 

 .الشمس رضبت عنقه
 

 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .احلدود مجع حد وهو يف اللغة املنع
 .ّعقوبة مقدرة يف الرشع عىل معصية: ويف االصطالح

 :واحلدود سبعة أنواع
حد الزاين فإن كان حمصنا فريجم حتى املوت، وإن كان : أوال

 ويغـرب عامـا والعبـد واألمـة ١٠٠غري حمصن فاحلر جيلـد 
 . ويغربان نصف عام٥٠جيلدان 

إال أن املفعول به يعـد غـري حمـصن وحكم اللواط حكم الزنا 
 .دائام فال يرجم بل جيلد ويغرب

 .ومن وطئ هبيمة عزر، ومن متتع بامرأة بغري الزنا عزر أيضا
 جلـدة ٤٠وال يبلغ بالتعزير أدنى احلـدود وهـو حـد اخلمـر 

 .فيلزم النقص عنه
 . جلدة للعبد٤٠ جلدة للحر و٨٠حد القاذف : ثانيا

 :ورشوط احلد ثامنية هي



 .أن يكون القاذف بالغا -١
 . أن يكون القاذف عاقال-٢
 . أن ال يكون القاذف والدا للمقذوف-٣
 . أن يكون املقذوف مسلام-٤
 . أن يكون املقذوف حرا-٥
 . أن يكون املقذوف بالغا-٦
 . أن يكون املقذوف عاقال-٧
 . أن يكون املقذوف عفيفا-٨

 :ويسقط احلد بواحد من ثالثة أشياء هي
 .م القاذف البينة عىل الزنا أو يقر به املقذوف أن يقي-١
 . أن يعفو املقذوف-٢
 . أن يالعن الزوج إذا قذف زوجته-٣

 جلدة للحر ٤٠وحد شارب اخلمر أو أي رشاب مسكر : ثالثا
 للعبـد وتكـون ٤٠ للحـر و٨٠ للعبد وجيوز أن يبلغ به ٢٠و

  .الزيادة عىل وجه التعزيرات



 . شهادة رجلني عدلنيويثبت الرشب بإقرار الشارب أو
حد السارق هو قطع كف يده اليمنى فإن عـاد فتقطـع : رابعا

قدم رجله اليرسى فإن عاد فتقطع كف يده اليرسى فإن عـاد 
 فتقطع قدم رجله اليمنى فإن عاد عزره القايض بام يراه مناسبا

 : رشوط هيخمسةوإنام يكون القطع ب
 . أن يكون بالغا-١
 . أن يكون عاقال-٢
يكون املرسوق قد بلـغ نـصابا وهـو ربـع دينـار مـن  أن -٣

 .الذهب اخلالص
 . أن يكون قد رسق من حرز مثله-٤
 .يف املرسوق  أن ال يكون للسارق ملك-٥
 . أن ال يكون للسارق شبهة يف املرسوق-٦

فـإن  حد قاطعي الطريق يتنوع بحسب نوع اجلريمـة: خامسا
م، وإن رسقـوا  عفو الويل عـنهقبلقتلوا فقط قتلوا حتام وال ي



فقط قطعت كف أيامهنم وقدم يـسارهم فـإن قتلـوا ورسقـوا 
 . أيام فإن أخافوا فقط عزروا٣فيقتلون ثم يصلبون 

احلـدود عنـه ومن تاب قبل أن يقدر عليه الـسلطان فتـسقط 
 .املتعلقة بحق اهللا وتبقى حقوق اخللق

 يف نفـسه مـن كـافر فيجـب الـدفع ًومتى قصد شخص بأذى
 . الدفعيجوزفومن مسلم أ

 .ومتى قصد بأذى يف ماله فيجوز الدفع
 .ومتى قصد بأذى يف عرضه فيجب الدفع

 .وراكب الدابة يضمن للناس ما تتلفه دابته
 برشطني أن يكونوا ذا منعة وأن يكـون هلـم وجيب قتال البغاة

 .تأويل سائغ
 وال يقتل أسريهم وال جيهز عىل جرحيهم وال تغنم أمواهلم

 بعد استتابته ثـم ال يـصىل عليـه وال قتلسادسا وحد املرتد ال
 .يدفن يف مقابر املسلمني



وتارك الصالة جحودا لوجوهبا كـافر مرتـد يـستتاب : سابعا
 .فإن أرص قتل

ركها كسال يستتاب فإن أرص قتـل حـدا ويغـسل ويكفـن اوت
 .ويصىل عليه ويدفن يف مقابر املسلمني ألنه مسلم

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 "خطط الرئييس  امل"

 

 احلدود
 

          رشب اخلمر               الرسقة       الزنا                     القذف   
 )                   القطع             ( )٨٠ جلدة وجيوز ٤٠(      )     جلدة٨٠     (    الرجم أو اجللد (

                                                                                 )  مع التغريب
 
 

 

                     الردة                             ترك الصالة                               قطع الطريق                                
 )                      القتل بعد االستتابة        ( القتل أو القطع أو القتل                             ( 

  جحودا              كسال)                                                                                                 مع الصلب أو التعزير
 )يقتل حدا)       (يقتل ردة                                                                         (                                                              



 " أضواء عىل النص "
 

     كتاب احلدود                             (       
فاملحـصن حـده .حمـصن وغـري حمـصن: والزاين عىل رضبني

 وتغريب عام إىل مسافة وغري املحصن حده مائة جلدة.الرجم
البلـوغ والعقـل واحلريـة : ورشائط اإلحـصان أربـع.القرص

والعبد واألمة حدمها نصف .ووجود الوطء يف نكاح صحيح
 .كحكم الزنا* وإتيان البهائم* وحكم اللواط.حد احلر

ِّفيام دون الفرج عـزر* ومن وطئ وال يبلـغ بـالتعزير أدنـى .ُ
 .احلدود

........................................................... 
اللواط حكمه حكم الزنا فريجم املحصن وجيلد ويغـرب غـري املحـصن هـذا * 

 . بالنسبة للفاعل أما املفعول به فال يرجم بل جيلد ويغرب وإن كان حمصنا
يقول املؤلف إن من وطئ دابة وهو حمصن فريجم وإن كان غري حمصن فيجلـد * 

 .عتمد أنه ليس يف إتيان البهائم حد بل فيه التعزير فقطويغرب، وهذا ضعيف وامل
 يكـون اليف الفرج ففي عبارة املصنف تسامح وتـساهل فـالوطء هو اإلدخال * 

 . يقصد بالوطء االستمتاع بغري اجلامعإنامالوطء فيام دون الفرج و



 فصل
 

 :ّوإذا قذف غريه بالزنا فعليه حد القذف بثامنية رشائط
أن يكون بالغا عاقال وأن ال يكون : اذف وهوثالثة منها يف الق

أن يكون مسلام :  للمقذوف، ومخسة يف املقذوف وهو*والدا
 .*بالغا عاقال حرا عفيفا

ُّوحيد احلر ثامنني جلدة والعبد أربعني َ ُ. 
، أو عفـو *إقامـة البينـة: ويسقط حد القـذف بثالثـة أشـياء
 .ِّاملقذوف، أو اللعان يف حق الزوجة

 
 
 

........................................................... 
 . أي أصال له من أب وجد وأم وجدة* 

 العفيف هو الذي مل يقع منه الزنا من قبل* 
 .وهي شهادة أربعة رجال عدول ومثل البينة اإلقرار فهو يسقط حد القذف* 



 فصل
 

ُّحيد أربعني* ِأو رشابا مسكرا* ِومن رشب مخرا َ ُ. 
 *.َبلغ به ثامنني عىل وجه التعزيروجيوز أن ي

 .بالبينة أو اإلقرار: وجيب عليه بأحد أمرين
 .*ِوال حيد بالقيء و االستنْكاه

 
 
 
 

........................................................... 
 .هو املتخذ من عصري العنب* 
 .هو املتخذ من غري عصري العنب كالتمر* 
وجه التعزيرات حتى ال يقال كيف تساوى احلد مع التعزير األوىل أن يقول عىل * 

مع أن املفروض أن التعزير يقل عن احلد ألننا نقول إن األربعني مل تقع عىل تعزير 
 .واحد بل عىل تعزيرات بسبب معايص متعددة

 . أي شم رائحة اخلمر من الفم*



 فصل
 

أن يكـون بالغـا عـاقال   *: وتقطع يد السارق بثالثـة رشائـط
ِأن يرسق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله، ال ملـك لـه و

 .فيه وال شبهة يف مال املرسوق منه
وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن رسق ثانيـا قطعـت 
رجله اليرسى فإن رسق ثالثا قطعت يده اليـرسى فـإن رسق 

 .رابعا قطعت رجله اليمنى
 . يقتل*فإن رسق بعد ذلك عزر وقيل

 
 

........................................................... 
 فكونـه بالغـا هو عدها ثالثة رشائط باالختصار ونحن فصلناها فصارت ستة* 

عاقال رشط أول وكون املال قد بلغ نصابا وهو يف حرز مثله رشط ثـان وكونـه ال 
 .ملك له فيه وال شبهة رشط ثالث

ولكنـه ضـعيف وأشـار املـصنف إىل قال به بعض العلامء هذا رأي يف املذهب * 
 .فإهنا عبارة اعتاد العلامء استعامهلا يف القول الضعيف) قيل ( تضعيفه بقوله 



 فصل
 

َّوقطاع الطريق عىل أربعة أقسام إن قتلـوا ومل يأخـذوا املـال : ُ
، وإن أخـذوا *قتلوا، فإن قتلوا وأخذوا املال قتلـوا وصـلبوا

ِاملال ومل يقتلوا تقطع أيدهيم  ْ ِ ُ ٍوأرجلهـم مـن خـالفَّ ِ ُ ، فـإن *ُُ
ــسبيل ــافوا ال ــسوا* أخ ــوا حب ــاال ومل يقتل ــذوا م * ومل يأخ

سـقطت عنـه * ومن تاب منهم قبـل القـدرة عليـه.وعزروا
ِوأخذ باحلقوق* احلدود َ ِ ُ. 

........................................................... 
 .م يصلبون يف أكفاهنمثالثة أيام بعد أن يغسلوا ويكفنوا ويصىل عليهم ث* 
 .أي تقطع اليد اليمنى والقدم اليرسى* 
 .السبيل أي الطريق أي أخافوا من يف الطريق من املارة* 
احلبس هو نوع من التعزير وهو ليس بقيد فيجوز أن يعزرهم اإلمام باحلبس أو * 

 .بغريه كاجللد فاحلبس ال يتعني
 . أثر لتوبتهأما بعد القدرة عليه ووقوعه بيد العدالة فال* 
 .أي احلدود اخلاصة بقطع الطريق من حتتم القتل والقطع من خالف والصلب* 
 .والرسقة البد أن يعيد فيها املالأي إن قتل فاألمر لويل املقتول * 

 



 *فصل
 

ِومن قصد بـأذى يف نفـسه أو مالـه أو حريمـه ِ ِْ َ ًِ َ ِ فقاتـل عـن * ُ
 *.وقتل فال ضامن عليه* ذلك

 .ُ ما أتلفته دابته*ضامن *وعىل راكب الدابة
 
 

........................................................... 
هذا الفصل عقد لبيان الصيال ومناسبته للحدود ظاهرة فـإن الـسارق يقـصد * 

مالك والزاين قد يقصد عرضك اغتصابا وقاطع الطريق قد يقصد حياتك ومالك 
 .عليه يشء إذا قتلهمفال بد من بيان حكم مقاومة هؤالء وهل 

 .احلريم يشمل زوجته وأمته وولده وقريبه كأخته* 
 .أي عن النفس أو املال أو احلريم* 
ليائـه وال بالكفـارة وال أي ال يضمن املقتول ال بقصاص منه وال بدفع دية ألو* 

 .يأثم
 .سواء أكان مالكها أو مستأجرها أو مستعريها* 
ىل عاقلته وأما ضـامن املـال الـذي أتلفتـه من نفس أو مال وتكون دية النفس ع* 

 .فعىل الراكب نفسه



 *فصل
 

 :ُويقاتل أهل البغي بثالثة رشائط
ٍأن يكونوا يف منَعة ، وأن *، وأن خيرجوا عـن قبـضة اإلمـام*َ

ٌيكون هلم تأويل سائغ ِ.* 
ُ ــذفف ــاهلم، والي ــنم م ــريهم، وال يغ ــل أس َّوال يقت َ ــىل * ُ ع

 . جرحيهم
 

........................................................... 
فإن كانوا يف غري منعة وقوة فال حاجة حلرهبم إلمكان القبض عليهم بال جتهيـز * 

 .محلة عسكرية
أي ينفردوا عن اإلمام بناحية كمدينة أو قريـة أو موضـع مـن الـصحراء، فـإن * 

ذا ضـعيف بـل كانوا خمتلطني بجامعة املسلمني مل ينفردوا بناحية فال يقاتلون وهـ
يقاتلون وإن اختلطوا ألهنم قد يكونون أصـحاب شـوكة ومنعـة مـع انتـشارهم 

 .فيحتاج إىل حرهبم بل ربام زاد رضرهم بسبب انتشارهم
ِ حمتمل للصواب وإن كـان ضـعيفا أمـا إذا خرجـوا بـال تأويـل فـال أي تأويل* 

 .يسمون بغاة وإن قوتلوا
  .التذفيف اإلجهاز عىل اجلريح أي قتله* 



 صلف
 

وإال * فـإن تـاب* اسـتتيب ثالثـا* ّومن ارتد عن اإلسالم
 .قتل

َّومل يغسل  .ّومل يصل عليه ومل يدفن يف مقابر املسلمني* ُ
 
 
 

........................................................... 
 .باعتقاد كفر أو فعل كفر أو قول كفر* 
عليـه التوبـة كـل يـوم وهـذا أي طلب توبته مدة ثالثة أيام فيحبس وتعـرض * 

ضعيف بل يستتاب فورا وحاال فإن تاب وإال قتل مبارشة بـال حاجـة إىل األيـام 
 .الثالثة

 .أي رجع عن كفره ونطق بالشهادتني* 
التغسيل والتكفني يسقط وجوبه عـن املرتـد ولكنـه جـائز أمـا الـصالة عليـه * 

صنف ومل يغـسل ومل فمحرمة ودفنه جائز ولكن يف غري مقابر املسلمني فقـول املـ
 .يصل عليه أي يسقط وجوب غسله والصالة عليه

 



 فصل
 

ُأحدمها أن يرتكها غـري معتقـد : *وتارك الصالة عىل رضبني
ِّلوجوهبا، فحكمه حكم املرتد ُ ُ*. 

والثاين أن يرتكها كسال معتقدا لوجوهبا فيـستتاب فـإن تـاب 
 .وكان حكمه حكم املسلمني* وصىل وإال قتل حدا

 
 
 
 
 

........................................................... 
 .أي نوعني* 
فيستتاب فإن تاب واعتقد وجوهبا ترك وإن رص عـىل جحـد وجوهبـا رضبـت * 

 .عنقه وكان مرتدا فال يصىل عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني
 .أي كان قتله حدا من احلدود كقتل الزاين املحصن من غري اقتضاء كفره* 
 .فيغسل ويكفن ويصىل عليه ويدفن يف مقابر املسلمني* 



 " مسائل عملية "
 

 زنى زيد وهو حمصن فام حده؟ -١
 زنى زيد وهو حر غري حمصن فام حده؟  -٢
  زنت هند وهي أمه فام حدها؟-٣
  الط زيد بعمرو وكالمها حمصن فام حدمها؟-٤
  وطئ زيد بقرة فام حده؟-٥
  حده؟ عانق زيد امرأة أجنبية فام-٦
 
 

........................................................... 
 . حده الرجم باحلجارة حتى املوت-١
 . جلدة وتغريب عام١٠٠ حده اجللد -٢
 . جلدة وتغريب ستة أشهر٥٠ حدها -٣
 . جلدة وتغريب عام إن كان حرا١٠٠ حد الفاعل الرجم وحد املفعول به -٤
 .اه مناسبا يعزره القايض بام ير-٥
 .  يعزره القايض بام يراه مناسبا-٦



  قذف زيد عمرا بقوله يا زاين فام حده ؟-٧
  قذف والد ابنه بقوله يا لوطي فهل عليه حد؟-٨
  قذف زيد زوجته وليس عنده شهود فام هو حده؟-٩

  رشب زيد اخلمر فام هو حده؟-١٠
  تقيأ زيد أمام الناس مخرا فهل عليه احلد؟-١١
 يد مال عمرو فام هو حده؟ رسق ز-١٢
  مال أبيه فام هو حده؟زيد رسق -١٣

 
 

........................................................... 
 . جلدة إن كان عبدا٤٠ جلدة إن كان حرا و٨٠ حده -٧
 . ليس عليه حد-٨
 . عليه حد القذف إال إذا العنها-٩

 .٨٠ الـ  وجيوز أن يزيد عليه القايض إىل٤٠ حده -١٠
 . ليس عليه حد ألنه ال يثبت احلد بالتقيأ-١١
 . حده قطع كفه األيمن-١٢
 . ليس عليه حد ألنه له باملال شبهة-١٣



 قطاع طريق قبض عليهم وكانوا قد قتلـوا ورسقـوا فـام -١٤
 حدهم؟

 قطاع طريق تابوا وسـلموا أنفـسهم وكـانوا قـد قتلـوا -١٥
 ورسقوا فام حدهم؟

جته فهامجهم رجال يبغون الفاحشة  زيد يميش هو وزو-١٦
 بامرأته فامذا يفعل؟

 سحب زيد السكني عىل عمرو يريد حمفظة نقوده فـامذا -١٧
 عليه أن يفعل؟

  زيد يميش عىل محاره فدهس به طفال فقتله فامذا عليه؟-١٨
........................................................... 

 .ام أي٣ يقتلون ثم يصلبون  -١٤
 ويكون اخليار ألولياء الـدم وعلـيهم إعـادة  والصلب يسقط وجوب القتل-١٥

 .املرسوقات
 . جيب عليه أن يدافع عن عرضه-١٦
 . جيوز له أن يدفعه عن نفسه وال يعطيه ما يريد وجيوز أن يعطيه املال-١٧
 .  هذا قتل خطأ عىل زيد الكفارة وعىل عاقلته دية اخلطأ-١٨



ملدن عىل إمام املسلمني يبغون خلعه خرجت مدينة من ا -١٩
 فامذا جيب عليه ؟

  وقع البغاة يف يد اإلمام أرسى فهل جيوز قتلهم؟-٢٠
  سب زيد ربه أمام الناس فامذا يفعل به؟-٢١
  ترك زيد الصالة قائال إهنا ال جتب عليه فامذا يفعل به؟-٢٢
 أذن املغرب بال  عـذر فـامذا الظهر حتىصالة  ترك زيد -٢٣

 به؟يفعل 
 
 

........................................................... 
 . بعد أن يبدأ معهم باألخف عليه أن يقاتلهم-١٩
 . ال جيوز قتل األرسى من البغاة ألهنم مسلمون-٢٠
 هذا قد ارتد فيأخذه القايض فيستتيبه فإن تاب وأتى بالـشهادتني وإال قتـل -٢١

 .وكان مرتدا
 .ا فإن تاب وإال قتل كافرا يستتاب فور-٢٢
 .   يستتاب فإن تاب وصىل وإال قتل حدا ال كفرا-٢٣

 



 " حلدود فصل يف عقد جامع ملسائل ا"
 

 :احلد هو العقوبة املقدرة وتلك العقوبة ثالثة هي
 .القتل والقطع واجللد

 :فالقتل يكون حدا ملا ييل 
 . الزاين املحصن-١
 . قاطع الطريق القاتل-٢
ريق القاتـل وآخـذ املـال ويـضاف عـىل القتـل  قاطع الط-٣

 .الصلب
 . الردة-٤
 . ترك الصالة كسال-٥

 :والقطع يكون حدا ملا ييل
 . الرسقة-١
 . قطع الطريق مع أخذ املال فقط-٢

 :واجللد يكون حدا ملا ييل



 . جلدة٨٠ القذف وحده -١
 جلـدة مـع تغريـب ١٠٠ الزنا مع عدم اإلحصان وحده -٢

 .ة مع تغريب ستة أشهر للعبد واألمة جلد٥٠سنة للحر أو 
 عـىل وجـه ٨٠ وجيوز أن يبلغ به ٤٠ رشب اخلمر وحده -٣

 .التعزيرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "حلدود فصل يف املسائل الضعيفة يف ا"
 

ضعيف  ) وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا(  قوله -١
ليس فيه فبالنسبة إلتيان البهائم ألن حكمه ليس كحكم الزنا 

 . تعزيرحد بل
ضعيف بل يقاتلون ) وأن خيرجوا عن قبضة اإلمام(  قوله -٢

 . ولو مل ينفردوا بناحية
وجـوب ) ومن ارتد عن اإلسالم اسـتتيب ثالثـا (  قوله -٣

استتابته مدة ثالثة أيام ضعيف غري معتمد بل يـستتاب حـاال 
 .فإن أرص قتل مبارشة

 .واهللا أعلم
 .واحلمد هللا رب العاملني

 
 



 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " كتاب اجلهاد "
 

بذل الوسع لتحصيل غاية ما، يقـال جاهـد زيـد   :اجلهاد لغة
ُجهدهونفسه أي بذل وسعه  ْ  . من أجل إصالحها ُ

 . يف سبيل اهللاقتال املسلمني للكفار: ورشعا
فقتال املسلمني للكفار نرصة للدين وابتغاء مرضاة اهللا ال من 

 . مال أو حظ دنيوي هو اجلهادأجل
أما حكم اجلهاد فإنه تـارة يكـون فـرض عـني وتـارة يكـون 

 :عىل التفصيل اآليت فرض كفاية
إذا كان الكفار يف بالدهـم فاجلهـاد فـرض كفايـة عـىل : أوال

املسلمني يف كل سنة فإذا قام به البعض مـن املـسلمني سـقط 
 .الباقي ومل جيب عليهم اخلروج للغزوعن 
 أن يرسل خليفة املسلمني جيـشا ليغـزو اليونـان مـثال :همثال

فهي بالد كفر ويمكن الذهاب إليها من تركيا فريسل اإلمـام 



م لإلسـالم أو دفـع هن يـدعووقبـل القتـالعرشات األلـوف 
    اجلزية فإن أبوا زحفنا باجليش نحو احلدود سريا إىل العاصمة

فـإذا  للهجـرة ١٤٣٢فهذه محلة لتفرتض أهنا سريت يف عـام 
انتهت احلملة بنجاح أو بغري نجاح كأن مل نتمكن مـن فتحهـا 

 محلة أخرى وهكذا كل سـنة إىل أن ١٤٣٣سري اإلمام يف عام 
آنـذاك يمكـن فنفتح األرض كلها ونخضعها حلكم اإلسالم 
 .أن يتوقف القتال ولينعم العامل حينئذ باهلدوء

ن فهذه احلمالت التي يسريها اإلمام جيـب أن خيـرج فيهـا مـ
فحينها يـسقط حرض العدد الكايف للحملة يكفي للمهمة فإذا 
 . الذين يستطيعون اجلهاداإلثم عن املسلمني

 بلفإن قيل فإذا كان العدو ليس بالسهولة التي نتحدث عنها 
خطري جدا فقد ترسل له اجليش فيبيده عن آخره ثـم يبـدأ هو 

 فامذا نفعل؟علينا  باهلجوم
ت إىل الثغور أي إىل املنـاطق يكفي أن نرسل احلمال: اجلواب
 .ة لديار املسلمني لنزيدها حتصينااحلدودي



فأحد هذين األمرين يسقط الفرض إما اقتحام ديار العدو أو 
شحن املناطق احلدودية للخالفة اإلسالمية بام يكفي من عدة 

 .وعدد
الكفار أي بلدة من بالد املسلمني فحينئذ يصري إذا دخل : ثانيا

َ عىل أهل ذلك البلد املحتل وعىل من يقرب اجلهاد فرض عني
 . مسافة القرص أقل منمنه

دخل الكفار بلدة من بالد املسلمني فحينئذ جيـب عـىل : مثال
أهل تلك البلدة مجيعا ولو من النساء والعبيـد أن يقـاوموهم 

 ٨٩ومن يقرب من ذلك البلد أقل من مـسافة القـرص وهـي 
د ضـمعهـم بلد واجلهاد  مرتا فعليه التقدم لتلك ال٤٠كيلو و

 .العدو فقد صار يف حقه فرض عني
فـإن مل يكـف املـسلمون وما بعـدها  مسافة القرص يفأما من 

من يف تلـك املـسافة أيـضا هنالك للمقاومة تعني اجلهاد عىل 
بأن يرسلوا مـا يكفـي مـن املجاهـدين إلخـراج العـدو مـن 

 .أراضينا



ينا فـرض واخلالصة أنه صار اجلهاد عند دخول العدو أراضـ
عني عىل القريب أي أهل تلك البلدة ومن يقرب منهم بأقـل 

 أي مـن هـو من مسافة القرص وهو فرض كفاية عـىل البعيـد
 .داخل مسافة القرص وما فوقها

   الكفائيرشوط وجوب اجلهاد
هذه الرشوط متعلقـة بـالنوع األول وهـو أن يكـون اجلهـاد 

جيـب عـىل فرض كفاية وليس فرض عني بمعنى أننا قلنا إنـه 
املسلمني وجوبا كفائيا أن يغزو العدو كل عام فهذا الوجوب 

 : رشوط جيب أن تتوفر وهيسبعةمقيد ب
اإلسالم فال جيب اجلهاد عـىل الكـافر فـال نقـول ألهـل  -١

الذمة تعالوا اخرجوا معنا وقاتلوا ألهنـم دفعـوا اجلزيـة كـي 
 .نكفيهم القتال

 .هفال جهاد عىل صبي لعدم تكليف:  البلوغ-٢
 .فال جهاد عىل جمنون لعدم تكليفه أيضا:  العقل-٣



 احلرية فال جهاد عىل عبد ولو كان مكاتبـا النـشغاله مـع -٤
 .سيده

فال جهاد عىل امرأة لضعفها غالبا وعدم حتمـل :  الذكورة-٥
 .مشقة اجلهاد

فال جهاد عىل مريض مرضا يمنعـه عـن القتـال :  الصحة-٦
مى أو يصاب بنوبـة قلبيـة إال بمشقة شديدة كأن تشتد به احل

ونحو ذلك حتى إذا حرض املعركة جاز لـه الرجـوع فتأخـذه 
 .اإلسعاف إىل اخلطوط اخللفية

كـصداع أما املرض اخلفيف الذي ال يمنع القتال فال عربة بـه 
 . وأمل سن ومحى خفيفةخفيف

فال جهاد عىل غري القادر عليه لعجزه :  القدرة عىل القتال-٧
عذار فال جهاد عىل األعمى واألعرج أو ألنه من أصحاب األ

 .املشلول أو مقطوع اليد أو رجل
 
 



 " فصل يف أحكام األرسى "
 

من الطبيعي إذا حصل قتال بيننا وبني الكفار وقـوع األرسى 
فنريد أن نبني يف هـذا الفـصل مـاذا نفعـل يف أرسى الكفـار 

 :فنقول
 :األرسى نوعان

 فهــؤالء )الــصبيان ( النــساء والــذكور غــري البــالغني : أوال
يصريون عبيدا بنفس األرس أي بمجرد أهنم وقعوا يف قبضتنا 
سلبت عنهم حريتهم وصاروا عبيدا، وال يملـك اإلمـام وال 
قائد اجليش أن يعتقهم ألنه قد تعلق به حق اجلند فقد صاروا 
ْمن الغنائم التي ستوزع عىل املقاتلني إذ أنه بعـد األرس يقـوم 

ئم ومنها النساء والصبيان عىل املقاتلني ثم اإلمام بتوزيع الغنا
جيب عىل الرجل أن يستربأ األمة بحيضة إن مل تكن حامال إن 

 . قصد أن يطئها عىل ما فصلناه من قبل



فإن قيل ولكنها قد تكون متزوجة فكيف جيامع الرجل امـرأة 
 غريه؟

 الرق فقد انفسخ زواجها فصارت خلية حدوثبمجرد : قلنا
 .ن يستربأ رمحها بحيضة وينتهي األمرمن الزوج بقي أ

وهـؤالء ال يـصريون عبيـدا بـنفس األرس بـل الرجال : ثانيا
يكون الرأي فيهم راجعا لإلمام فيختار فيهم واحدا من أربعة 

 :أمور هي
بــأن يقتــل األرسى كــي يــضعف العــدو وحيــبط القتــل  -١

 .معنوياته ويكرس شوكته
كي هم بال مقابل  أي يعفو عنهم اإلمام ويطلق رساحاملن -٢

 .يظهر عز املسلمني
بأن يفادهيم اإلمام ويطلـب مـن دوهلـم وقيـادهتم الفداء  -٣

أرسى املسلمني يف مقابل أرسى الكفار، أو يأخذ يف مقـابلهم 
 .كون غنيمة من الغنائم التي توزعاملال لي



 بأن جيعل حكمهـم حكـم النـساء والـصبيان االسرتقاق -٤
 .ون عبيدا أذالءفيوزعون عىل املقاتلني ويصري

ثم اإلمام خيتار ما يراه األصـلح وال خيتـار بالتـشهي وهـوى 
 .النفس فإنه راع ومسئول عن رعيته

 .وهذا اخليارات األربع إنام تأيت يف الكفار األصليني
أما املرتدون فال يقبل منهم إال العودة إىل اإلسـالم أو القتـل 

 .ألنه قد مىض أن املرتد يستتاب وإال قتل
يف والية من واليات اخلالفة اإلسالمية ارتد أهلها عن : مثال

اإلسالم فجهز هلم اإلمام اجليش ليسحق الردة فقتل من قتـل 
 منهم ووقع من وقع منهم يف األرس فامذا يفعل باألرسى؟

النطق بالشهادتني فإن أبوا يعرض عليهم اإلسالم و: اجلواب
 .اء مع هؤالء فال سبيل إىل االسرتقاق أو املن أو الفدقتلوا

 
 
 



 :ولنختم هذا الفصل بذكر مسألتني
 ما حكم من أسلم من األرسى؟: ألوىلملسألة اا

 :هنا حالتان: اجلواب
ُ فحينئـذ يعـصم أن يسلم الكافر قبل أن يقع بأيدينا أسريا -١

 وماله وولده الصغري وحيكـم  من القتل والرقبإسالمه نفسه
 .بإسالمه تبعا ألبيه

يؤرس فحينئذ ال يعصم سوى نفـسه مـن  أن يسلم بعد أن -٢
 .القتل
 فأسلم من الكفـار جرت معركة بني املسلمني والكفار: مثال

 قبل املعركة ثم إهنم قاتلوا فأرسوا فام احلكم؟جون وجورج 
إن لإلسالم منزلة عظيمة فال يمكن أن نعاملهم مثل : اجلواب

 :الكفار فعليه حيصل التايل
 . ال يقتالن-أ

 .أي ال يصريان عبيدا ال يسرتقان -ب
 . ال تغنم أمواهلم فام معهم من األموال ال يصري غنيمة لنا-ج



 أوالدهم الصغار إذا قدر أهنم كانوا معهم ووقعوا باألرس -د
ال يسرتقون ونحكم بأن هؤالء الصبيان مـسلمون كأوالدنـا 
ألن الصبي غري بالغ حتى يعـرب عـن نفـسه وخيتـار لنفـسه 

 بإسـالمه تبعـا ألحـد أبويـه وهنـا الكفر أو اإلسالم فيحكم
 .مادام أن أباه قد أسلم فهو أيضا مسلم كأبيه

 مأما أوالدمها الكبار فهم حياسبون ويصريون أرسى ينزل فيه
 .اإلمام إحدى اخليارات األربع السابقة

أما زوجتهام إذا أرستـا فهـام تـسرتقان بـنفس األرس وحينئـذ 
  .ينفسخ النكاح بينهام

نا أرسى من الكفار وبعد األرس اختاروا أن وقع يف أيدي: مثال
 يسلموا فام احلكم؟

يعصم دمـائهم فقـط وقع بعد األرس فهنا إسالمهم : اجلواب
فال يقـتلهم اإلمـام وجيـوز أن يـسرتقهم أو يمـن علـيهم أو 

 .يفادهيم
 .أما أمواهلم فتغنم وأوالهم الصغار يسرتقون بنفس األرس



 : يف إحدى ثالث حاالتحيكم بإسالم الصغري: املسألة الثانية
 . أن يسلم أحد أبويه أو أحد جديه-١
 . أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه-٢
 . أن يوجد لقيطا يف دار اإلسالم-٣

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
الصبي هو غري مكلف فال حيكم بإسالمه أو كفره إال تبعا بأن 

 :يوجد واحد من األسباب الثالثة وهي 
ذكرنـا أن األب أي أحد أصوله فقد  والديهم أحد أن يسل -١

إذا أسلم قبل األرس أو بعـد األرس فـإن ابنـه الـصغري حيكـم 
بإسالمه تبعا له ومثل األب األم واجلد واجلدة فلو أسلم جده 

ن الصبي حيكـم بإسـالمه تبعـا إأبو أمه ومل يسلم أبوه أو أمه ف
 .جلده
يكون الـصغري  أن يسبيه مسلم أي يأخذه ويأرسه مسلم و-٢

منفردا عن أبويـه أي مل يـؤرسا معـه فحينئـذ نعطـي الـصبي 
 .اإلسالم تبعا ملن أرسه وسباه



فإن سباه ومعه أحد أبويه فال حيكم بإسالمه تبعا للـسايب بـل 
 .يكون وجود األصل هو املؤثر

أرسنا جون وابنه الصغري ديفيـد وكـان األب نـرصانيا : مثال
 معـه أحـد أبويـه ولـيس فـيهم فهنا االبن ال يعترب مسلام ألن

 .مسلم فيكون االبن تبعا ألبويه فيكون نرصانيا مثلهم
ومعنى كون أحد أبويه معـه أن يكونـا معـه يف جـيش واحـد 
وغنيمة واحدة وإن كان السايب خمتلفا كأن سبى الصبي زيـدا 

 .وسبى األب عمرا فهذا ال يرض
 . أن يوجد لقيطا يف دار اإلسالم-٣

 لقيطا يف مرص وهي دار إسالم فـنحكم وجد زيد طفال: مثال
 .بأن اللقيط مسلم وإن كان يف البلد نصارى

   صبي؟وهنا قد يسأل سائل قائال ما الفائدة من احلكم بإسالم
إن هذا احلكـم جيعلـه مـسلام فيكـون واحـدا منـا : واجلواب

وتنطبق عليه أحكام املسلمني ويتزوج من املـسلمني ويـدفن 
 .ن حقوق جتري بني املسلمنيمع املسلمني وغري ذلك م



سبى زيد ديفيـد الـصغري منفـردا عـن أبويـه فحكمنـا : مثال
بإسالمه فلام بلغ قال إنني لست مسلام بل نرصانيا مثل أبـوي 
وال أريد دينكم فهـذا نعتـربه مرتـدا نـستتيبه فـإن تـاب وإال 

 .رضبنا عنقه
 بأن وجد لقيطا  إذا كفر بعد بلوغه تبعا لدار اإلسالمويستثنى

 . فإنه يتبني حينئذ أنه كان كافرا أصليا فال نعده مرتدافيها
فتلخص أن الـصبي حيكـم بإسـالمه تبعـا ألحـد أصـوله أو 
للسايب إذا سباه منفردا ويف هاتني احلالتني إذا كفر بعد البلـوغ 

 .كان مرتدا
وحيكم بإسالمه متى وجدناه لقيطـا يف دار اإلسـالم فيكـون 

لتي وجد فيها وهذه التبعيـة فيهـا إسالمه تبعا للدار والدولة ا
نوع ضعف فحينئذ إذا بلغ فقال إنني هيودي أو نرصاين مـثال 
ّفال نحكم بردته بل نتبني حينئذ إنه مل يكن مسلام منذ التقاطـه 

 .ا عليه بحسب الظاهر ال احلقيقة والواقعنوكان حكم
 



 " باب قسمة الغنائم "
 

 .بقتالالكفار من  ه املسلمونما أخذ :الغنائم مجع غنيمة وهي
وقعت حرب بني املسلمني والكفار فانترص املـسلمون : لمثا

عليهم وحصلوا عىل أموال مـنهم كـذهب وفـضة وأسـلحة 
 .ودواب فهذه هي الغنيمة

 :كالتايلبعد مجعها وطريقة قسمة أموال الغنيمة 
ُ يعطى السلب للقاتل-١ َ َ. 
 ُخيرج مخس الغنيمة وجيعل مخسة أسهم سهم للنبي صـىل -٢

اهللا عليه وسـلم ويـرصف بعـده ملـصالح املـسلمني، وسـهم 
لذوي القربـى وسـهم لليتـامى، وسـهم للفقـراء واملـساكني 

 .وسهم البن السبيل
 تقسم األربعة أمخاس عىل من شهد الوقعة للراجل سـهم -٣

وللفارس ثالثة أسهم إن كانوا من أصحاب الفرض ويرضخ 
 .ملن ليس منهم



 : فنقولوهذا كالم حيتاج إىل توضيح
قد علمنا أن الغنائم هي تلك األموال التي نأخذها من الكفار 
بسبب احلرب، فهذه جتمع بعد انتهاء القتال ثم يقوم اإلمام أو 

 :أمري اجليش بتقسيم الغنيمة إىل قسمني
 .السلب، والثاين باقي الغنيمة: األول

ما مع املقتـول مـن ملبـوس ومركـوب ونفقـة : فالسلب هو
ثياب والساعة واحلذاء واحلزام والدابـة التـي وسالح، مثل ال

معه كالفرس ونقوده وسالحه كالـسيف والـرمح واملـسدس 
  . والسكني

فهذه تسمى بالسلب وهي ال تعطى إال للقاتل أي للمجاهـد 
الذي قتل ذلك الكافر وكفـى املـسلمني رشه وال تـوزع عـىل 

 .باقي اجليش فيختص هبا دون البقية
هي الغنيمة التـي تقـسم عـىل بـاقي وما عدا ذلك من أموال 

 .اجليش



ولكن يشرتط يف استحقاق القاتل السلب أن يكون قد خاطر 
 .بنفسه حينام قتله

التقى اجليشان جيش املسلمني وجيش الكفـار فبـدأت : مثال
احلرب والتحم اجليشان فبارز زيـد جـون وجـورج وديفيـد 

 .فقتلهم فهنا يستحق سلبهم فتكون له خاصة
 حينام بارزهم وجها لوجه وكـان يمكـن أن فهنا حصل خطر

ْيقتل فألنه كفى املسلمني رشهم إذ كان من املمكن أن يقتلـوا 
 .استحق أن يأخذ السلبعددا من املسلمني 

أما إذا قتلهم بال خماطرة فال يستحق سلبهم وإنام يكون غنيمة 
لكــل اجلــيش مثــل أن يرتامــى الــصفان مــن بعيــد بالرمــاح 

أو يقذفون الصواريخ واهلاونـات فهـذه واألسهم أو البنادق 
 .ليس فيها خطر املواجهة فال يستحق القاتل السلب

بقي ما ليس من السلب كالعقـارات مثـل البيـوت واملـزارع 
واملصانع و بقية األمـوال التـي تغـنم بغـري الـسلب والنـساء 

 .والصبيان فهذه توزع عىل املجاهدين مجيعا



شتبك اجليشان فـسحقهم  للكفار فاقريةغزا املسلمون : مثال
 مـن عقـارات وزروع ااملسلمون واستولوا عىل القرية بام فيه

 .وحيوانات فهذه تقسم عليهم
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن املجاهد يستحق سلب من قتلـه 
لوحده ثم يشارك بقية اجليش يف الغنائم العامة فلـيس أخـذه 

 .للسلب حيرمه من باقي الغنائم
  سؤال وهو كيف توزع الغنائم؟فإذا علم هذا فهنا

نخرج مخسها أوال ثم نقسم عليهم أربعـة أمخـاس : واجلواب
 أسهم وللراجل أي من يقاتل عىل ٣للفارس أي من له فرس 

 .رجليه سهم واحد
غـنم جـيش املـسلمني غنـائم كثـرية فـأعطي الـسلب : مثال

ملستحقيها ثم مجعت باقي الغنائم واتفقوا عـىل بيعهـا فبيعـت 
 والر فكيف نقسمها؟بمليون د



ــف دوالر هــذا اخلمــس ال ٢٠٠= ٥÷ مليــون : اجلــواب  أل
يعطى للمجاهدين بل يرد لبيت املال ليقسم بعـد ذلـك عـىل 

 .  املستحقني كام سنبينه
 ألف نحسب عدد الذين حرضوا وشـهدوا ٨٠٠يبقى عندنا 

الوقعة أي املعركة ثم ننظر من كان فارسا أي جـاء للمعركـة 
سهم ومن كان يقاتل عـىل رجليـه فيعطـى  أ٣بفرسه فنعطيه 

سهام واحدا وذلك ألمهية الفرسان يف حسم املعركة وكذا مـا 
 .تستوجبه اخليول من نفقة وتكاليف

اآلن تم قسمة الغنيمة عىل املجاهدين الذي حـرضوا املعركـة 
 بقي اخلمس الذي أخرجناه كيف يقسمه اإلمام؟

 الـسابق يقسم اخلمس مخسة أسهم وبحسب املثـال: اجلواب
 ألـف ٤٠ يكـون قيمـة الـسهم ٥ ألـف عـىل ٢٠٠يقسم الـ 

 .دوالر
فالسهم األول كان يف حيـاة الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم 
ملكا له ينفق منه عىل نفسه وزوجاته وأما بعد وفاته فريد عىل 



املــصالح أي ينفــق منــه اإلمــام يف مــصالح املــسلمني كبنــاء 
الية للعلامء وطـالب املدارس واملساجد وبعث املساعدات امل

 .العلم ونحو ذلك
والسهم الثاين يعطى لذوي القربى من النبـي صـىل اهللا عليـه 
وسلم وهم بنو هاشم وبنو عبد املطلب فيوزع للغني والفقري 

 .للرجال والنساء ويكون للذكر مثل حظ األنثيني
وهذا اليوم حيتاج إىل معرفـة باألنـساب ألن النـاس صـارت 

وتلك الفروع قد ترجع إىل بني هاشم أو تنسب لعشائر فرعية 
ــت يف أوراق األحــوال  بنــي املطلــب، ويمكــن اليــوم أن يثب
الشخصية التي حيملها اإلنسان اللقب األصـيل مـع الفرعـي 

 .كي يسهل عىل اإلمام أن يوزع عليهم تلك األموال
 .ومن اجلدير بالذكر أن اإلمام الشافعي يرجع إىل بني املطلب

ى لليتامى أي الصغار الذين مات آباؤهم والسهم الثالث يعط
 .رشط أن يكونوا فقراء ال أغنياء



والسهم الرابع يعطى للفقراء واملساكني وقـد رشحنـا الفـرق 
 .بينهام يف الزكاة فراجع إن شئت

والسهم اخلامس يعطـى البـن الـسبيل وهـو املـسافر الـذي 
انقضت نفقته وال مال له كي يرجع إىل بلده فيعطى من املـال 

 .ا يرجع فيه كتذكرة الطائرة أو الباصم
مـن سـهام الغنيمـة ى بقي أن يعلم أن الذي يسهم له أي يعط

للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم لـيس كـل مقاتـل كـيفام 
 :كان بل ال بد أن يتصف بخمسة صفات هي

 . الذكورة-٥ العقل، احلرية، -٣ البلوغ، -٢ اإلسالم، -١
فار كأهل الذمة الذين هلـم فلو فرضنا أنه يف اجليش بعض الك

  باحلـضور وقد أذن هلم اإلمـامخربة معينة بنوع من األسلحة
أو حرضها الصبي أو املجنون أو العبيد أو كان هنالـك نـساء 

رضن ملداواة اجلند وجتهيز الطعام فهؤالء ليـسوا مـن أهـل ح
الفرض أي الـذين تفـرض هلـم الغنيمـة ولكـن أال نعطـيهم 

 شيئا؟



ْهم شيئا من املال ويـسمى بالرضـخ وهـو نعم نعطي: اجلواب َّ
إعطاء يشء من الغنيمة دون سهم الراجل وجيتهـد اإلمـام أو 

 .أمري اجليش يف تعيينه
فيعطى للواحد منهم $ ٣٠٠٠= فإذا فرضنا أن سهم الراجل 

أقل من هذا املبلغ وليس بالرضورة التسوية بينهم فينطر مـن 
و أمـري اجلـيش هلـم كان األفيد واألكثر جهدا فيوزع اإلمام أ

والـصبي  $ ٩٠٠واملـرأة $ ١٠٠٠املال كـأن يعطـي الـذمي 
 .ونحو ذلك مما هو مرتوك للنظر واالجتهاد$ ٥٠٠

 .وبذا نكون قد انتهينا من رشح الغنيمة وطريقة تقسيمها
 : ال بد أن خيطرا عىل ذهن الطالب ومهاسؤاالنيبقى 
متهـا تغريت طبيعة احلروب اليوم ونـوع األسـلحة وقي: أوال

فكيف يميز بني الراجل والفارس ومل تعد اخليول تستخدم يف 
 املعارك؟



قيمة بعض اآلالت احلربية قد تكون فاحشة جـدا وال : وثانيا
يمكن متليكها للناس كأن تغنم الطائرات أو الدبابات فكيف 

 يصنع يف هذا؟
 والظـاهر كال السؤالني حمل اجتهاد ونظر من اإلمام: اجلواب

 اجليش اليوم بأن يعطي لكل واحـد سـهام ألن أنه يسوى بني
الفرس إنام اختصت بسهمني ملا فيهـا مـن نفقـات وتكـاليف 
وعلف يتحملها الفارس وليس كذلك الدبابات والطـائرات 

 .فال تقاس عليها وإنام هي ملك للدولة وتكاليفها عىل الدولة
وأما غنم األسـلحة احلديثـة التـي ال يمكـن أن جتعـل يف يـد 

علـه يمكـن أن تعوضـهم الدولـة عنهـا بـام يطيـب  فلالناس
    .    نفوسهم هذا واهللا أعلم

 
 
 
 



 " باب الفيء "
 

 .الكفار بغري قتالمن ه املسلمون ما أخذ: الفيء هو
 مدينة من مدن الكفار أن املسلمني سـيغزوهم ْسمعت: لمثا

فدفعوا ماال طلبا للصلح والكف عنهم فهذه األموال تكـون 
 .ةفيئا وليست غنيم

ــذي يدفعــه اليهــود  ــة ال ــال اجلزي ومــن مــصاديق الفــيء م
 .والنصارى كي يرتكوا عىل دينهم فهذا يفء

وأيضا مال املرتد الذي مات أو قتـل فإنـه ال يرثـه أحـد مـن 
 .املسلمني ويرجع ماله لبيت مال املسلمني فيكون فيئا

وحكم الفيء أنه خيرج مخسه فيقسم مثل قسمة مخس الغنيمـة 
أسهم سهم للمـصالح وسـهم لـذي القربـى أي جيعل مخسة 

 .وسهم لليتامى وسهم للمساكني وسهم ال بن السبيل



أما أربعة األمخاس الباقية فقد كانت يف حياة الرسول صىل اهللا 
وجيهـز عليه وسلم ملكا له يرصف منه عىل نفـسه وزوجاتـه 

 .بالبقية اجليش
د وأما بعد موته فريجع إىل بيت املال ويرصف منه عـىل اجلنـو

 .يف اجليش ورشاء اآلليات وتطوير املقدرات العسكرية
 :فالفرق بني الغنيمة والفيء هو كالتايل

 .الغنيمة مال حصل لنا من الكفار بسبب القتال: أوال
 .والفيء مال حصل لنا من الكفار بغري قتال

 .أربعة أمخاس الغنيمة تعطى ملن شهد املعركة: ثانيا
كـل اجلـيش عـىل قـدر س الغنيمـة تـرصف عـىل أربعة أمخـا

 .احتياجاهتم والباقي يرصف يف رشاء األسلحة واآلليات
أما مخس الغنيمة ومخس الفيء فـاألمر فـيهام واحـد يقـسامن 

 .مخسة أسهم ويوزعان عىل املصارف التي ذكرناها



وإنام يرصف الفيء عىل هؤالء اجلند كل عـىل قـدر احتياجـه 
وللفـارس فليس هنالك أسهم تعطى ويكون للراجل سـهم 

 .ثالثة أسهم
ومما ينبغي التنبه له هـو أن املجاهـدين قـسامن قـسم يعيـنهم 

. نون جيشا نظاميـا يرابطـون عـىل طـول الـسنةِّاإلمام ويكو
وقسم متطوعة خيرجون للقتال ويرتكون عملهم فإذا انتهـت 
احلرب رجعوا والغنيمة توزع عىل الصنفني مـاداموا شـهدوا 

منـه املتطوعـة ألهنـم خيرجـون الوقعة وأما الفيء فال يعطى 
لعمـل وإنـام يـوزع عـىل باختيارهم وهم غري متفرغني هلـذا ا
 .الصنف األول أي اجلنود النظاميني

   
 
 
 
 



 " باب اجلزية "
 

 .بعقد يدفعه الكافر لنا ٌمال: اجلزية هي
نصارى يقيمون يف العراق فهم خمـريون بـني اإلسـالم : مثال

ة كل سنة يرجع لبيت املـال وبني دفع اجلزية أي دفع مال هناي
 مع عصمة دمائهم  عندنا وتركهم عىل دينهميف مقابل إقامتهم

 . والدفاع عنهموأمواهلم
أن املـال يؤخـذ بموجـب عقـد بـني  " بعقـد "قولنا ومعنى 

اإلمام أو نائبه وبني النرصاين واليهودي فال بد فيه من إجياب 
 .وقبول مثل عقد البيع

عنـه كالقـايض أقـررتكم بـدار فيقول اإلمـام أو مـن ينـوب 
اإلسالم عىل أن تدفعوا كذا وتنقادوا حلكم اإلسالم فيقولون 

 .    قبلنا
فإذا دفعوا اجلزية وتم العقد فقد صـاروا أهـل ذمـة أي أهـل 
عهد ألنه بيننـا وبيـنهم عهـد عـىل أن يبقـوا يف دار اإلسـالم 



ونعصم دمائهم وأمواهلم وندافع عنهم وهم يلتزمـون بـدفع 
 . بحكم اإلسالم وعدم التآمر عليناموااللتزااملال 

وقد علمنا أن الكافر إما أن يكون من أهل الذمـة والعهـد أو 
  . مستأمن ملدة معينة أو حريب حيل لنا ماله ودمه

ّفكيف نقر الكافر عىل دينه أليس هذا يعني الرضا بـه فإن قيل 
 والرضا بالكفر كفر؟

لهـم عـىل اإلسـالم الغرض من دفع اجلزية إذالهلم ومح: قلنا
فلعله يف مقامهم عندنا يؤمنون أو خيرج اهللا مـن ذريـتهم مـن 
يؤمن وليس الغرض منها إقرارهم عىل دينهم فنحن نـرتكهم 

 .عىل دينهم مع إذالهلم بدفع اجلزية طمعا يف إسالمهم
 
 
 
 
 



 "اجلزية وط  رش"
 

 :اجلزية ال تؤخذ من كل كافر بل ال بد من وجود رشوط هي
 .فال توخذ اجلزية من املجنون وال من وليه: قلالع: أوال
 .فال توخذ اجلزية من الصبي وال من وليه: البلوغ: ثانيا
فال تؤخذ اجلزية عىل عبيد أهل الكتاب وال من : احلرية: ثالثا

 .أسيادهم فهم معفون منها
فال تؤخذ اجلزية عىل إناث الكفار ولـو كـن : الذكورة: رابعا

 .بالغات فهم معفون منها
أن يكون الكافر من أهل الكتـاب أو ممـن لـه شـبهة : خامسا
 .كتاب

أي ال نقبل بأخذ اجلزية من كل كافر بل ال بد أن يكون عنـده 
كتاب ساموي ولو دخله التحريف كاليهود الذين هلم التـوراة 

 .والنصارى الذين هلم اإلنجيل



زعم أنـه يتمـسك بـصحف ابـراهيم أو يـوكذا لو وجد مـن 
يت أو بكتاب داود وهـو املـسمى بـالزبور صحف نبي اهللا ش

 .فهؤالء يعدون أهل كتاب كاليهود والنصارى
كتاب أي ال يكون له كتاب ساموي موجـود ولكـن أما شبهة 

الظاهر أنه كان هلم كتاب فرفع وبقوا ضائعني وهم املجـوس 
 .عبدة النار فتقبل منهم اجلزية

أمـا مــن عــداهم مــن الـوثنيني وعبــدة الكواكــب والنجــوم 
وامللحدين الذين ال يؤمنون بوجود اخلالق فـال يـصح قبـول 

 . فال جمال هلم سوى اإلسالم أو القتالاجلزية منهم
عائلة نرصانية مكونة من أب وأم وابـن صـغري وبنـت : مثال

ألن اجلزيـة تؤخـذ عـىل فقط صغرية فنأخذ اجلزية عن األب 
مقدار الرؤوس أي عىل كل فـرد مـن الكفـار انطبقـت عليـه 

ــة اف التــي األوصــ ذكرناهــا وهــي العقــل والبلــوغ واحلري
 .والذكورة وكونه من أهل الكتاب أو من املجوس

  .هي رشوط وجوب وأيضا رشوط لصحة عقد اجلزيةالرشوط ف



 " مقدار اجلزية "
 

قد علمنا أن اجلزية تؤخذ عىل كل فرد ممن عقد هلم اإلمـام أو 
 .نائبه رشط العقل والبلوغ والذكورة واحلرية

 :د أن نبني مقدار ما يؤخذ منهم كل عام فنقولونري
أقل اجلزية دينار من الذهب أي مثقال من الـذهب اخلـالص 

 .هذا أقل مقدار نفرضه عليهم أن يدفعوه سنويا
وأما أكثره فال حد له بل يستحب لإلمـام أن يرفـع األسـعار 

 .عليهم إن ظن أن يقبلوا خاصة مع ارتفاع معدل الدخل
ــوع اجل ــة بحــسب الطبقــات مــن فقــراء ويــستحب أن ين زي

ومتوسطني وأغنياء فـالفقري عليـه دينـار واملتوسـط دينـاران 
 .وعىل الغني أربعة دنانري

وجيوز لإلمام أن جيعل عليهم مع اجلزية استقبال الضيوف يف 
منازهلم كأن يمر قوم عـىل بيـوت نـصارى فينزلـون عنـدهم 



 اإلمـام فعليهم استقباهلم وإطعامهم بامليسور إن رشط عليهم
 .ذلك ووافقوا عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       



 " أ حكام عقد اجلزية "
 

 :إذا تم عقد اجلزية فيرتتب عليه آثار ويستلزم أمور هي
 .أن يؤدوا اجلزية املتفق عليها دينارا أو أكثر: أوال
أن جتري عليهم أحكـام اإلسـالم فـإذا قتلـوا نفـسا أو : ثانيا

ديــة وإذا فعلــوا شــيئا أتلفــوا مــاال فعلــيهم القــصاص أو ال
 .يعتقدون حتريمه أقيم عليهم احلد الذي يف اإلسالم

 مثل أن يزين النرصاين فيقام عليه احلد فإن كـان حمـصنا قتـل 
 جلدة وغرب عاما وإن رسق ١٠٠رمجا أو غري حمصن رضب 

قطعت يده ألن الزنا والرسقة حمرمة يف دينهم فنعاقبهم عليها 
 .بعقوبة اإلسالم

عتقدون حتريمه فال يعاقبون عليـه مثـل أن يـرشبوا أما ما ال ي
 .اخلمر ألهنم يستحلونه

أن ال يذكروا دين اإلسـالم إال بخـري فـال يتعرضـوا : الثالث
لسب اهللا أو سب رسوله أو القـرآن فمـن فعـل ذلـك عـزره 



القايض بام يراه مناسبا وإن كان قد رشط عليهم اإلمام أنه إذا 
 عهـدهم وال يكونـوا فعلوا ذلك انـتقض عهـدهم فينـتقض

 .حينئذ من أهل الذمة بل يصريون حماربني
مثــل أن أن ال يفعلــوا مــا فيــه رضر عــىل املــسلمني : الرابــع

 املعلومات للكفار من أهـل اعىل املسلمني ويرسبويتجسسوا 
 .احلرب

 .فإن فعلوا ذلك انتقض عهدهم
وهنا سؤال لو عقد نرصاين عقد ذمة مع املسلمني ثـم نقـض 

بب كأن أبى دفع اجلزية املتفق عليها أو تآمر عىل عهده ألي س
 املسلمني فامذا يفعل به؟

هنا قد صار حربيا وقع بأيدينا فيتخري اإلمام فيه كـام : اجلواب
يتخري يف األسري من الرجال فإن شاء قتل وإن شـاء عفـا وإن 

 .شاء جعله عبدا وإن شاء فاداه
هنم غـري ومن انتقض عهده مل ينتقض عهد زوجته وأوالده أل

  .حماسبني عىل محاقاته



 
 " فصل "

 

كي ال خيتلط علينا املسلم مـن الـذمي لـزم التمييـز بيـنهام يف 
ِاللباس كي يعرف الذمي به فيأمرهم اإلمام بلـبس الغيـار أو 

ُالزنارشد  َّ ُّ . 
 أن خييط فوق مالبسه قطعة قامش بلون مغاير فأما الغيار فهو

قميـصا الـذمي يلبس ن ثوب كي يكون عالمة يعرف هبا كألل
 .أصفر فيخيط فوق الكتف قطعة قامش محراء فيعرفون هبا

وإذا دخل احلامم وجترد عن ثيابه غري ما يـسرت العـورة وكـان 
 .هنالك مسلمون فإنه يلبس قالدة من نحاس ليعرف هبا

َّوأما الزنار فهو خيط غليظ كاحلبل يـشد عـىل الوسـط فـوق  ُّ
الغيـار أو شـدوا الزنـار كفـى الثياب يشبه احلزام فإذا لبسوا 

 .حلصول التمييز



كام أهنم يمنعون من ركوب اخليل ألن فيها عزا ورشفا وهـي 
آلة للجهاد وال يمنعون من ركوب غريها من الدواب كاحلامر 

 .واإلبل
 .وال يمنعون اليوم من ركوب السيارات والدراجات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 . غاية مااجلهاد لغة بذل الوسع لتحصيل
 .قتال املسلمني للكفار يف سبيل اهللا: ورشعا

 .وهو تارة يكون فرض عني وتارة يكون فرض كفاية
فيكون فرض عني إذا دخل الكفار بلـدة مـن بـالد املـسلمني 
فيجب وجوبا عينيا عىل أهل ذلك البلد ومن قرب منهم بأقل 
من مسافة القرص، أما من يف مسافة القرص وما بعدها فيجـب 

 .هم بقدر الكفايةعلي
ويكون فرض كفاية إذا مل حيصل غزو للكفار لبالدنـا فيجـب 

 .أن نغزوهم كل عام مرة ويكفي إرسال اجلند إىل الثغور
وال جيب عىل الكفاية إال عىل من اجتمعت فيه سـبع خـصال 

اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والـذكورة والـصحة ( هي 
 . جيبفإن فقد رشط مل) والقدرة عىل القتال

 



 :وأرسى الكفار قسامن
النساء والصبيان فهـؤالء يـصريون رقيقـا ويكونـون : األول

 .غنيمة للمجاهدين الذين شهدوا الوقعة
الرجال وهؤالء خيتار فـيهم اإلمـام واحـدا مـن أربـع : الثاين

 )القتل أو العفو أو الفداء بأسري أو مال أو االسرتقاق( أشياء 
 . ألصلحيفعل اإلمام وجوبا ما يراه ا

ومن أسلم من الكفار قبل أن يقع يف األرس فقد عـصم نفـسه 
 . دون أوالده الكبار أو زوجتهوماله وولده الصغري

 .ومن أسلم بعد األرس عصم نفسه من القتل فقط
وحيكم بإسالم الصغري تبعا إلسالم أحد أصـوله مـن أب أو 
جد أو أم أو أجدة، أو سباه مسلم منفردا عن أبويه، أو وجـد 

 .قيطا بدار اإلسالمل
 .والغنيمة هي ما أخذه املسلمون من الكفار بالقتال

وطريقة قسمة الغنـائم أن تعطـى األسـالب ملـستحقيها، ثـم 
نخرج اخلمس عـىل حـدة، ثـم نقـسم األربعـة أمخـاس عـىل 



 للفـارس ثالثـة أسـهم أصحاب الفرض ممن شهدوا الوقعـة
 ونرضـخ ملـن مل يكـن مـن أصـحاب وللراجل سـهم واحـد

رض، ثم اخلمس يقسم مخسة أسهم سهم للرسـول صـىل الف
اهللا عليه وسـلم ويـرصف بعـده يف املـصالح وسـهم لـذوي 
القربى وهم بنو هاشم وبنو املطلب، وسهم لليتـامى بـرشط 

 .فقرهم وسهم للفقراء واملساكني، وسهم البن السبيل
 .والفيء هو املال الذي أخذه املسلمون من الكفار بغري قتال

 .مخسه ويقسم كام يقسم مخس الغنيمةفهذه خيرج  
أما أربعة األمخاس فرتد لبيت املال وينفـق منهـا عـىل اجلـيش 

 .النظامي
 :مال يدفعه الكافر لنا بعقد، وله مخسة رشوط هي: واجلزية

البلوغ والعقل واحلرية والذكورة وكونه من أهل الكتـاب أو 
 .املجوس

إلمـام أن وأقل اجلزية دينار وال حد ألكثرهـا بـل يـستحب ل
 .يرفع عليهم األسعار



ويستحب أن يؤخذ مـن الفقـري مـنهم دينـار ومـن املتوسـط 
ديناران ومن الغني أربعة دنانري كام أنه لـه أن يـشرتط علـيهم 

 .استقبال ضيوف املسلمني وإكرامهم
ُّويأمرهم اإلمام بلـبس الغيـار أو شـد الزنـار ويمـنعهم مـن 

 .ركوب اخليل
 :عة أمور هيويرتتب عىل عقد اجلزية أرب

 . دفعهم اجلزية كل عام بحسب املبلغ املتفق عليه يف العقد-١
 خضوعهم ألحكام اإلسالم فـيام يعتقدونـه فمـن زنـا أو -٢

رسق أقيم عليه احلد اإلسالمي، ومن رشب اخلمر فـال نقـيم 
 .عليه احلد ألنه يستحلونه

 . أن ال يذكروا دين اإلسالم إال بخري-٣
  . رضر عىل املسلمني أن ال يفعلوا ما فيه-٤
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 اجلهاد

 
  أقسامه                                   أحكامه                      

                                                                                                   

           األرسى الرجال خيري فيهم                                                  عنيكفاية                    
  اإلمام والباقي يسرتقون 

س الغنائم عىل                                                                                                              تقسم أربعة أمخا 
 إخراج السلب أهل الفرض بعد                                                                                                             

 الفيء يرصف أربعة أمخاس                                                                                       
 .عىل املقاتلني                                                                         

                                                                                                            تؤخذ اجلزية من أهل الكتاب
 .                                                                                   واملجوس ال من غريهم                         

 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

                      كتاب اجلهاد(                    
اإلسـالم والبلـوغ :  سـبع خـصال*ُورشائط وجوب اجلهاد

 . عىل القتال*صحة والطاقةوالعقل واحلرية والذكورية وال
َومن أرس من الكفار فعىل رضبني ِ ٌرضب يكون رقيقا بـنفس : ُ

 وهــم الــصبيان والنــساء، ورضب ال يكــون رقيقــا *الــسبي
بنفس السبي وهم الرجال البالغون واإلمام خمـري فـيهم بـني 

 والفديـة باملـال أو *القتـل واالسـرتقاق واملـن: أربعة أشياء
 .الرجال
 .ا فيه املصلحة من ذلك م*يفعل

............................................................ 
 .إذا كان فرض كفاية أما إذا كان فرض عني فال تشرتط فيه تلك الرشوط* 
 .أي القدرة عليه فيخرج األعمى واألعرج ونحومها* 
 .هو األخذ واألرس *
 . أي إطالق الرساح جمانا*
 .ه األصلح وال خيتار بالتشهي ألن مؤمتن أي يفعل اإلمام ما يرا*



 .* ماله و دمه وصغار أوالده* األرس أحرز*ومن أسلم قبل
 :وحيكم للصبي باإلسالم عند وجود ثالثة أسباب

عـن أبويـه أو * ا، أو يسبيه مسلم منفرد*أن يسلم أحد أبويه
 .يوجد لقيطا يف دار اإلسالم

 
 
 
 
 

............................................................ 
أما من أسلم بعد األرس فال حيرز سـوى دمـه ويبقـى اخليـار لإلمـام بـني املـن * 

 .والفداء واالسرتقاق
 .أي حفظ وعصم* 
أما كبار أوالده فاإلمام خيري فيهم بني اخلصال األربع وزوجته تسرتق وينفـسخ * 

 .حينها عقد الزواج بينهام
 .مأو أحد جديه ولو من جهة األ* 
 .فإن كان معه أحد أبويه فإنه ال يكون تبعا للسايب* 



 " فصل "
 

َومن قتل ُ قتيال أعطي سلبهَ َ َ  عىل *، وتقسم الغنيمة بعد ذلك*َ
*  ِمخــسة أمخــاس فيعطــى أربعــة أمخاســها ملــن شــهد الوقعــة

ُوال يـسهم إال .ٌويعطى للفارس ثالثة أسهم وللراجـل سـهم َْ ُ
َملن استكملت فيه مخسة رشائـط ُِ ْ َ إلسـالم والبلـوغ والعقـل ا:َ

َواحلرية والذكورية، فإن اختل رشط من ذلك رضخ ِ ُ  لـه ومل *ٌ
ُيسهم له َْ ُويقسم اخلمس عىل مخسة أسهم.ُ ُُ َ سهم لرسـول اهللا : ْ

، وسهم لذوي *صىل اهللا عليه وسلم يرصف بعده للمصالح
القربى وهم بنو هاشم وبنو املطلب، وسهم لليتـامى وسـهم 

 .اء السبيلللمساكني وسهم ألبن
............................................................ 

 .هو ما مع القتيل من ملبوس ومركوب ونقود وسالح* 
 .أي بعد إخراج السلب وإعطائه ملستحقيه* 
 . أي حرض املعركة*

ْالرضخ مال أقل من سهم الراجل جيتهد اإلمام أو أمري اجليش يف تعيينه*  َّ. 
 .لح املسلمني كبناء املدارس وعامرة املساجدأي ملصا* 



 فصل
 

يرصف مخسه عىل مـن : * عىل مخس فرق*ويقسم مال الفيء
 .*يرصف عليهم مخس الغنيمة

 .* ويف مصالح املسلمني*ويعطى أربعة أمخاسه للمقاتلة
 
 
 
 

............................................................ 
 .وقتلهأفار بغري قتال ومنه اجلزية ومال املرتد بعد موته هو ما أخذناه من الك* 
 . أي أقسام* 
 .وهم املصالح واليتامى وذوو القربى واملساكني وأبناء السبيل* 
وهم املرصدون للجهاد أي اجلنود النظاميون فيعطيهم اإلمام بقـدر حاجـاهتم * 

 .  وأوالد كثرفقد خيتلف ما يعطيه ملن له زوجة وطفل واحد عمن له أربعة نساء
أي وينفق الزائد عن احتياجات اجلند عىل مصالح املسلمني من رشاء األسلحة * 

 . واآلليات احلربية وحتصني الثغور ونحو ذلك



 فصل
 

البلـوغ والعقـل : مخـس خـصالوجـوب اجلزيـة *ورشائط 
واحلرية والذكورية وأن يكون مـن أهـل الكتـاب أو ممـن لـه 

يف كل حـول، ويؤخـذ مـن وأقل اجلزية دينار .*شبهة كتاب
ِاملتوسط ديناران ومن املورس أربعة دنانري، وجيوز أن يـشرتط  ِ ْ ُ

ويتـضمن عقـد . عـن مقـدار اجلزيـة*عليهم الضيافة فضال
أن يــؤدوا اجلزيــة، وأن جتــري علــيهم : اجلزيــة أربعــة أشــياء

 وأن   اإلسالم، وأن ال يذكروا دين اإلسالم إال بخري*أحكام
َ بلبس الغيـار *ُويعرفون.عىل املسلمنيال يفعلوا ما فيه رضر  ِْ ِ ُ

َّوشد الزنار ويمنعون من ركوب اخليل ُِّّ. 
............................................................ 

 . هذه رشوط وجوب ورشوط صحة معا*
 . وهم املجوس عبدة النار*
 . أي زيادة عىل مقدار اجلزية*
 .يحد الزاين ال رشب اخلمر ألهنم يستحلونه التي يعتقدوهنا كحرمة الزنا ف*
 . أي يأمرهم اإلمام بأن يعرفوا ويتميزوا بواحد من أمرين الغيار أو الزنار*



 " مسائل عملية "
 

 ميع اخلروج معه؟اجل فهل جيب عىل للغزوخرج اإلمام  -١
 سقطت بلدة من بالد املسلمني بيد الكفار فمن جيب عليه -٢

 أن يقاومهم حتى خيرجوا؟
  أرس مجع من األطفال والنساء فامذا يفعل هبم؟ -٣
  أسلم بعض الكفار بعد أن وقعوا يف األرس فامهو حاهلم؟-٤
 وجدنا لقيطا يف الكويت فالتقطه مسلم فام هو دينه؟ -٥
  سبى زيد طفال من عائلة نرصانيا منفردا فام هو دينه؟  -٦

............................................................ 
 .   ال جيب عىل اجلميع ألنه فرض كفاية بل جيب أن خيرج معه ما يكفي-١
 أهل ذلك البلد ومن يقرب منهم أقل من مسافة القرص إن كفـوا وإال وجـب -٢

 .عىل من بعد تلك املسافة فإن وصلوا  إىل الكفاية صار فرض كفاية عىل البقية
 .ند فمن رغب بعتقهم فذاك شأنه يسرتقون فور أرسهم فإن قسموا عىل اجل-٣
 . حيرزون دمائهم فقط ويبقى اخليار يف فدائهم أو املن عليهم أو اسرتقاقهم-٤
 . بحكم بإسالمه-٥
 . حيكم بإسالمه-٦



 أطلق مجع من املجاهدين الصواريخ عىل معسكر للعـدو -٧
 فامتوا مجيعا فهل هلم أسالهبم؟

  تقسم؟ غنم املسلمون غنيمة كبرية يف احلرب فكيف-٨
 دفع أهل بلدة من الكفار املال للمسلمني مقابـل تـركهم -٩

  فامذا يفعل به؟
 أراد بعض أهـل النـصارى أن يقـيم يف بالدنـا ويـدفع -١٠

 اجلزية فهل جياب لطلبه؟
 عقد املسلمون الذمة لبعض النصارى ثم إهنـم تـآمروا -١١

 مع أهل احلرب عىل املسلمني فامذا يفعل هبم؟
............................................................ 

 . ال يستحقونه لعدم املخاطرة بالنفس بمواجهة العدو-٧
 خيرج السلب ثم تقسم مخسة أقسام فاخلمس يوزع عىل مخـسة أسـهم وأربعـة -٨

 .أمخاسها للمقاتلني من أهل الفرض ويرضخ القائد ملن ليس من أهل الفرض
جع لبيت املـال فيخـرج مخـسه ويفعـل بـه كـام يفعـل  هذا يفء ال يقسم وإنام ير-٩

   فللمصالحبخمس الغنيمة والباقي يرصف منه اإلمام عىل اجلنود النظاميني وما بقي
 . نعم جييبه اإلمام لطلبه ويعقد معه عقد اجلزية-١٠
 . قد نقضوا عهدهم فلإلمام قتلهم أو فدائهم أو اسرتقاقهم أو املن عليهم-١١



 " اجلهاد ملسائلعقد جامع فصل يف "
 

 .اجلهاد هو قتال املسلمني للكفار يف سبيل اهللا
 :والكالم فيه منحرص يف مخسة أطراف هي

الطرف األول يف حكمه وهو فرض كفاية إن كـان الكفـار يف 
 .ديارهم وفرض عني إن دخلوا بلدة من بالد املسلمني

والطرف الثاين يف األرسى وهم رضبان الرجال وهؤالء خيتار 
 . إحدى أربع خصال، وغري الرجال وهؤالء يسرتقونماإلما

والطرف الثالث يف الغنيمة وهي تقسم بعـد إخـراج الـسلب 
 مخسة أقسام أربعة للمجاهدين ومخس يقسم عىل مخسة أسهم

والطرف الرابع يف الفيء وهو مـال أخـذناه بـال قتـال فهـذا 
ّخيمس واخلمس جيعل كخمس الغنيمة والباقي يـرصف منـه 

 . اجلنود النظاميني وما بقي فيرصفه عىل املصالحاإلمام عىل
ــة وهــي تعقــد ألهــل الكتــاب  والطــرف اخلــامس يف اجلزي

 وقد مضت تفاصيل عديدة هذه جوامعها وأصوهلا  واملجوس



 "حلدود فصل يف املسائل الضعيفة يف ا"
 

بحسب استقراء كالم املؤلف يف كتـاب اجلهـاد مل أعثـر عـىل 
 .مسألة ضعيفة

 .واهللا أعلم
 .واحلمد هللا رب العاملني

 
 

 
 
 
 
 

  



  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " كتاب الصيد والذبائح "
 

 : هيمخسة مباحثسنرشح يف هذا الكتاب 
 . الذبائح وفيه نتعرض لكيفية الذبح الرشعي:أوال
 ن الصيد وفيه نتعـرض لـرشوط الـصيد بـاحليوان كمـ:ثانيا

 .يرسل صقرا ليصاد أرنبا
كله مـن احليوانـات ومـا ال  األطعمة وفيه نبني ما حيل أ:ثالثا
 . حيل
 .األضحية التي تذبح يف العيد: رابعا
 .العقيقة التي تذبح عن املولود:خامسا

 
 
 
 
 

  



 " باب الذبائح "
 

 . مجع ذبيحة ومعناها البهيمة التي تذبحالذبائح
ولكي حيصل االنذباح للحيوان ال بد من ذابـح وآلـة للـذبح 

ل وحركة اليد التـي وحيوان يقع عليه الذبح وذبح وهو الفع
سفك الـدم فهـذه هـي أركـان االنـذباح وسـنتكلم عليهـا ت

 :بالتفصيل
 أي جيعلـه الذبح ونعني به الفعـل الـذي حيـل احليـوان: أوال

، وهـو خيتلـف بحـسب احليـوان ألنـه إذا كـان  حالال طيبـا
وإن كـان غـري  مقدورا عليه فذبحـه بقطـع حلقومـه ومريئـه

وقتلـه يف أي موضـع مـن مقدور عليه فذبحه يكون بإصابته 
 .بدنه

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
 .احليوان إما أن يكون مقدورا عليه أو غري مقدر عليه



 فتمسكه ثم تقـوم كفاملقدور عليه هو الذي يقع حتت سلطان
 .بذبحه بالسكني

وغري املقدور عليه هو الـشارد الـذي فـر منـك وخيـشى مـن 
 لنأكله؟ضياعه عىل مالكه فهذا كيف نذبحه 

لذبح بـل حيـصل ذبحـه لهذا ليس فيه طريقة معينة : اجلواب
سـواء أو رمح بأي طريقة قدر فيها عىل قتله كأن يرميه بسهم 

كانت اإلصابة يف الرأس أو اجلسم فإذا مات فهو حالل طيب 
 .وليس ميتة

سهام ووضـعه يف رشد ثور هائج من احلظرية فأخذ زيد : مثال
 .ت عىل الفور فهذا يأخذه ويأكلهفاميف ظهره  ورماه به قوسه

وإن كان غري مقدور عليه فذبحه يكون (وهذا ما عنيناه بقولنا 
 ).بإصابته وقتله يف أي موضع من بدنه

 وإن كان مقدورا عليه فكيف يذبح ذبحا رشعيا؟
 .يكون ذبحه بقطع حلقومه ومريئه: اجلواب

 :يوجد عندنا ثالثة أشياء هي: ولتوضيح ذلك نقول



وم هو جمرى اهلواء وهو منفذ يصل من خالله اهلواء  احللق-١
 .إىل الرئتني

 املريء هو جمرى الطعام والرشاب وهو منفـذ يـصل مـن -٢
 .خالله الطعام والرشاب إىل املعدة

ومها عرقـان عـىل جـانبي العنـق مـن اليمـني :  الودجان-٣
 .واليسار يمر من خالهلام الدم ويتصالن بالقلب

 .اإلنسان واحليوانوهذا الثالثة تكون يف 
فإذا علم هذا فـإن أقـل الـذبح الـرشعي هـو قطـع احللقـوم 
واملريء من احليوان فقط فمتى فعل ذلك حل املذبوح وجـاز 

 .أكله
 .وأما كامل الذبح فبقطع الودجني مع احللقوم واملريء

واألمر يف ذلك هني فمتى وضع الذابح السكني عىل صـفحة 
فحة العنـق اليـرسى مـع العنق اليمنى وأدار السكني عىل ص

 .حصل عىل كامل الذبحييشء من الضغط والقوة فس



ثم إن الذبح حمله الرقبة سواء ذبح من أعالها مما حتت احلنك 
أو أسفلها قريبا من الصدر أو من الوسط، املهم هو أن يقطـع 
احللقوم واملريء وال يستمر يف الذبح إىل أن يقطع الرأس بـل 

قوم واملريء يف حمل ذبحهـا إىل أن رتك الذبيحة بعد قطع احللي
تنقطع حركتها ثم بعد ذلك يقطع الذبيحـة ويفعـل فيهـا مـا 

 . فإن قطع الرأس كله حل املذبوحيريد
 :ثم إن ذلك يتحقق بطريقتني 

األوىل الـذبح املعـروف وهـو أن يــدير الـسكني عـىل الرقبــة 
 .ويقطع

ِالثانية النحر وهو الطعن يف اللبة وهي النقرة التي َّ  عند الصدر َّ
  مما يقرب مـن الـصدرفإذا وضعت إصبعك عىل أسفل العنق
 .ستجد انخفاضا ونقرة فهنا يكون النحر

ويــستحب أن يكــون النحــر يف اإلبــل لطــول عنقهــا فتــشد 
وتلوى عنقها وتشد مع القـوائم ثـم يـأيت الـشخص قوائمها 

برمح أو حربة ويطعنها يف لبتها ثم يسحب الـرمح أو احلربـة 



لقوم واملريء وحينها ينفجر الدم بقوة ورسعان ما لينقطع احل
 .متوت اإلبل

ولو نحر البقر أو اخلروف جـاز أو ذبـح اإلبـل جـاز ولكـن 
األفضل أن يكون النحر يف اإلبل وكذا يف اخليل لطول عنقها 

 .فيكون النحر أسهل يف موهتا وأرسع
احليوان الذي يقع عليه الـذبح ويـشرتط فيـه أن يكـون : ثانيا

 . كاخلروف والدجاجة والبقرةمأكوال
 .أما ما ال يؤكل فال يفعل الذبح فيه شيئا

بكلب وذبحه فهذا حرام وال يؤكل حلمـه جاء شخص : مثال
 .وال يصري حالال بالذبح

 .وجيب أيضا أن يكون حيا فال نفع يف ذبح شاة ميتة مثال
فامدام يف املذبوح حياة حل ذبحه وأكله ولو كان مريضا وعىل 

 . حياتهآخر رمق يف
هي كل آلـة جتـرح بحـدها مـا عـدا اآللة التي يذبح هبا : ثالثا

 .السن والظفر والعظم



ــرح  ــرف جي ــون حمــددة ذات ط ــة أن تك ــشرتط يف اآلل أي ي
 ال جيرح بل يقتل بثقلـه كالسكني والسيف فال جيوز الذبح بام

 كـأن يـضجع شـخص خروفـا مـاءأنبوب كحجر وخشبة و
 حتـى يفـصل حلقومـه ويرضبه عىل رقبته بمطرقـة حديديـة

 . وتصري ميتةومريئه فهذا ال حيل ألهنا ليست آلة جارحة
ويستثنى من ذلك السن كام لو أخذ أحد ناب حيوان مفرتس 
وأراد أن يذبح به أو الظفر أو العظم إذا شلخ وصار له طرف 

 .وال حتل الذبيحةحاد فإنه حيرم ذلك 
 .يارتط فيه أن يكون مسلام أو كتابالذابح ويش: رابعا

أي جيوز أن يكون الذابح مسلام أو مسلمة وال يشرتط التمييز 
 بآلـة بل حتى لو كان صغريا غري مميز وقطع احللقوم واملـريء

 . حل املأكولحادة
وجيوز أن يكـون الـذابح مـن أهـل الكتـاب وهـو اليهـودي 

ال ولكـن ذلـك مـرشوط بـرشط واحـد وهـو أن  والنرصاين



ائــه يف اليهوديــة أو يكـون الكتــايب قــد دخــل هــو أو أحــد آب
 .النرصانية بعد النسخ أو التحريف

نسخ دينه يوم بعث املسيح ابن مريم عليهام قد اليهودي : مثال
السالم فإذا علمنا أن شخصا كان ملحدا أو وثنيا ثم هتود بعد 
بعث املسيح فال حتل ذبيحته وال ذبيحة أحد مـن أوالده مهـام 

 . إىل يومنا هذانزلوا
قد نسخ دينه يوم بعث النبـي حممـد صـىل اهللا النرصاين : مثال

عليه وسلم فإذا تنرص أحد من العـرب أو مـن غـريهم بعـد 
 .فال حتل ذبيحتهصىل اهللا عليه وسلم بعثة النبي 

 شخص ملحد تنرص يف هذا الزمان فهذا ال حتل ذبيحته: مثال
 .ألنه تنرص بعد البعثة

 قبـل شخص من العرب تنرص فهذا ال حتل ذبيحته ولو: مثال
بعث النبي صىل اهللا عليه وسلم ألنه إنام تنرص بعـدما حـرف 
دينهم وصاروا يعتقدون بالتثليث والصليب وغري ذلـك مـن 

 .اخلرافات



فالرشط أن ال نعلم أن الذابح أو أحدا من آبائه قد غـري دينـه 
 . أو التحريفبعد النسخ

وال حتل ذبيحة املجويس والوثني وامللحد واملرتد فمـن ذبـح 
 .ؤالء خروفا مثله وقطع حلقومه ومريئه فقد صار ميتةمن ه

 :ولنختم هذا الباب بذكر مسألتني 
 .ٌ أي أن ذبح أمه ذبح له ذكاة اجلنني بذكاة أمه:املسألة األوىل

بقرة حامل فجاء زيد فـذبحها فلـام شـق بطنهـا سـقط : مثال
 عجل صغري ميتا فهل حيل أكله؟

حـه بـذبح أمـه فـإذا نعم حيل أكله ألن ذكاته أي ذب: اجلواب
 .ذبحنا األم فكأننا ذبحنا الولد

ولكن إذا ذبحنا األم وخرج ما يف بطنها حيـا فهـذا حيتـاج إىل 
 .ذبح خاص ألنه صار كائنا منفصال عن أمه

ما قطع من حيـوان وهـو حـي فهـو ميـت إال : املسألة الثانية
 .الشعر والصوف والريش والوبر املقطوع من مأكول اللحم



يد فقطع لية اخلروف وهو حي أي مل يذبحـه بـل جاء ز: مثال
جاء بالسكني وقطع اللية وبقي اخلروف حيا فام هو حكم هذا 

 املقطوع؟
اجلواب يعترب ميتة نجسة ال حيل أكلـه وال االنتفـاع بـه، إنـام 

 .ينتفع باحليوان بعد ذبحه ال قبل هذا
ولكن يستثنى الشعر ونحوه إذا قطع من احليوان املأكول فهو 

 . طاهر
جاء زيد وجز صوف اخلروف وهو حي وأخذه وذهب : مثال

 من غري أن يذبحه فهل جيوز ذلك؟
 . نعم جيوز وهو طاهر

 
 
 
 
 



 " باب الصيد "
 

نرشح يف هذا الباب حكم الصيد باحليوانات اجلارحة مثل أن 
يرسل شخص صقرا ليصاد له أرنبا فهل حيل أكله رغم أنـه مل 

 يقطع حلقومه ومريئه؟
عم جيوز أكله وهذا مـن القـسم الثـاين أعنـي غـري ن: اجلواب

املقدور عليه فكام حيل أن يرمي شخص سهام فيقتل به صـيدا 
ّفيأكله بال ذبح، فكذلك جيوز أن يرسل حيوانا مدربا يقتل له 

 .الصيد وحيل أكله
َّالصيد باحليوان املعلـم واملـدرب ولتعليمهـا ولكن إنام جيوز 

 :ها ليحل أكل الصيد وهيأربعة رشوط ال بد أن توجد مجيع
 . اسرتسلت اجلارحة نحو حيوان أن تكون إذا أرسلت-١

أي إذا أرسلها صاحبها عىل الـصيد ائتمـرت بـأمره وذهبـت 
 .للصيد

 



يميش زيد يف البستان فـرأى أرنبـا فأرسـل عليـه كلبـه : مثال
وأشار إليه باهلجوم عىل األرنب فلم يـذهب ومل يطـع سـيده 

 .حيل أكل الصيد بهّفهذا كلب غري معلم ال 
 عن احليوان الذي أرسـل لّثم حتو الكلب  واندفعمولو هاج 

ّة، مل حيـل صـيده زيرنحوه إىل يشء آخر اجته إليه بدافع من الغ
 . ألنه ظهر أنه غري مدربرسل إليهيلذلك احليوان الذي مل 

 . أن تكون إذا زجرت انزجرت-٢
 أي إذا أشــار إليهــا صــاحبها بــأن تكــف وترجــع انزجــرت

وانتهت فإذا أرسل زيد صقره نحو غزال ثم أمره بـأن يرجـع 
 صوتا أو صفريا فإنه يرجع فـإن مل يرجـع مل حيـل هكأن يسمع

 .صيده ألنه غري معلم ومدرب
 .أن تكون إذا قتلت الصيد مل تأكل منه شيئا -٣

فإذا أرسل زيد نمرا مدربا ليصطاد له فصاد لـه غـزاال وأكـل 
 فهذا ال حيـل أكلـه ويكـون هـذا منه يده وجاء بالباقي لسيده

 .ّالنمر غري مدرب



 . أن تتكرر منه تلك األمور-٤
أي إذا أرسل اسرتسل وإذا زجر انزجر وإذا صاد مل يأكل منـه 
شيئا فهذه الثالثة البد أن تتكرر مـن احليـوان املعلـم بحيـث 
يقول أهل اخلربة إن هذا احليوان قد أدبه سـيده وصـار معلـام 

ن حتصل تلك األمور الثالثة مرة واحـدة ومدربا، فال يكفي أ
 .بل ال بد من الوصول إىل حالة التأدب التام

بقي ما هو احلكم إذا عدم رشط من الـرشوط مثـل أن يأكـل 
 عىل صيد فيرتكه ويتجه إىل ه سيدهمن الصيد أو يرسلاحليوان 
 آخر ؟

ال حيل أكله إال إذا جاء به لصاحبه وال يـزال حيـا : واجلواب
مر فيه واضح ألنه سيقوم الشخص بذبحه وقطـع فحينئذ األ

فيحـل أكلـه بـال فقـد صـار مقـدورا عليـه حلقومه ومريئـه 
 .إشكال

 
 



 " باب األطعمة "
 

 ما حيل أكله من احليوانـات ومـا ال بنريد أن نبني يف هذا البا
ال حيل فلنذكر ضوابط للتحريم فام انـدرج فيهـا فهـو حـرام 

 : فنقولجيوز أكله
يوان جاء فيه هنـي عـن أكلـه وهـو اخلنزيـر حيرم كل ح: أوال

 .واحلامر والبغل
 .والبغل هو حيوان يتولد بني احلصان واحلامر

 .حيرم من احليوانات كل ما له ناب يفرتس به :ثانيا
 .مثل األسد والنمر والفهد والذئب والكلب

 .فهذه ال حيل أكلها
من الطيور كل اجلوارح ذات املخلب التـي جتـرح حيرم : لثاثا
 .تقتل به الضحيةو

 .واملخلب هو ظفر قوي جارح
 .وذلك مثل النرس والصقر والشاهني



 .كل حيوان هني عن قتله فهذا ال حيل أكله: رابعا
أي إذا جاء حديث رشيف ينهي عن قتل حيوان معني فحينئذ 

 .ال حيل أكله مثل الضفدع واهلدهد
 .كل حيوان أمر بقتله فال حيل أكله: اخامس
 . والفأر مثل احليةوذلك
كل حيوان استخبثته العرب فال حيل أكله إال ما جـاء : سادسا

 .الرشع بإباحته
أن اهللا سبحانه وتعاىل ابتدأ البعثة والـوحي يف العـرب  وذلك

ورسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عريب قريش والقرآن إنام نزل 
 فألجل ذلك ننظر بلغتهم وهم أقرب األمم إىل الطبع السليم

 كانت تستخبثه العرب أي تعده خبيثا مـستكرها يف كل طعام
 . فال نأكله ونعده حرامانفوسهمتنفر منه 

 .وذلك مثل الذباب والنمل
ولكن إذا ورد الرشع بإباحته فال ينظر إىل اسـتخباث العـرب 

 .له



وذلك مثل القنفذ وابن عرس وهـو حيـوان أكـرب مـن الفـأر 
 .ويعادي الفأر

ل حيـوان اسـتطابته وعكس هذه القاعـدة معتـرب أيـضا فكـ
ه طيبا مألوفا فهـو حـالل إال مـا ورد الـرشع تالعرب أي عد

 .بتحريمه مثل احلامر والبغل
كل حيوان متولد بني مأكول وغـري مـأكول فـال حيـل  :بعاسا
 .أكله

وذلك مثل ما لو تولد حيوان بني كلب وشاة فإنه يتبع أخـس 
 .األصلني وهو الكلب كام بيناه من قبل

 فهـو حـالل طيـب مثـل الـدجاج والغـنم بقي ما عدا ذلـك
واملاعز والبقر واجلاموس والثور واجلامل والغـزال واألرنـب 

 .والبط واحلامم والعصافري
 
 
 



 " مسائل "
 

مجيع حيوانات البحر هي حـالل ولـو كانـت مفرتسـة : أوال
 .كالقرش واحلوت

حيل أكل السمك واجلراد ولو كانا ميتني فهام ال ينجسان : ثانيا
 .اة واملوت مثل اإلنسانيف احلي

وكذا حيل أكل الكبد والطحال رغـم أن أصـلهام دم متجمـد 
 .والدم حرام أكله ورشبه ولكنهام مستثنيان

 .يف حال الرضورة جيوز لإلنسان أن يأكل ما حرم عليه: ثالثا
مسافر يف الصحراء انقطعـت بـه الـسبل وقـارب عـىل : مثال

مها مما حيـرم أكلـه يف اهلالك فوجد حيوانا ميتا أو أفعى أو غري
 .حالة االختيار فيجوز له أن يأكل منه
 أو  ويـصل إىل التخمـةولكن كم يأكل هل يأكل حتى يـشبع
 يأكل فقط ما يسد رمقه وحيفظ حياته؟



يأكل ما يسد رمقه فقط ألن الرضورة تقدر بقـدرها : اجلواب
أي أن الرضورة ال تبيح أكثر مـن املقـدار الـذي يـدفع تلـك 

 .الرضورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب األضحية "
 

ما يذبح مـن الـنعم يف يـوم األضـحى وأيـام : هي األضحية
  .الترشيق تقربا إىل اهللا تعاىل

 . هي اإلبل والبقر والغنم:والنعم
 . من ذي احلجة١٠ويوم األضحى 

 . من ذي احلجة-١٣ -١٢ -١١وأيام الترشيق هي 
 :فالقيود كي تعد الذبيحة أضحية ثالثة هي

ون مـن الـنعم، فلـو ذبـح شـخص يف يـوم العيـد  أن يك-١
 .دجاجة أو أرنبا تقربا إىل اهللا ال يكون أضحية

 أن يكون الوقت من طلوع الشمس وميض قـدر ركعتـني -٢
 ذي احلجة إىل غروب الـشمس يـوم ١٠ يوم   العيدوخطبتي

 . من ذي احلجة١٣



 مـن ذي ١٠أي يكون وقت الذبح بعد رشوق الشمس يـوم 
يسع صالة العيد واخلطبة بشكل خفيـف احلجة وميض وقت 

 .غري مطول كربع ساعة
ن ذي احلجـة خروفـا فـال يكـون  مـ٨فلو ذبـح شـخص يف 

 .أضحية
 أن يكون الذبح تقربا إىل اهللا أي قصد ونوي به التعبـد إىل -٣

 .اهللا تعاىل فخرج ما يذبح لغرض اللحم دون التعبد
ا يف أيـام  من البقر وذبحه٥بـ ) اجلزار ( جاء القصاب : مثال

 .العيد ليبيعها عىل الناس فهذه ليست أضحية
وحكم الذبح هو سـنة مؤكـدة فيـستحب للقـادر عـىل رشاء 

 .النعم أن يذبح ويضحي ليحصل عىل األجر والثواب
وهي سنة عىل الكفاية أن يكفي أن يذبح واحد عن أهل بيت 

 .كامل



شخص يعيش يف بيته مع أمه وأبيه وإخوانـه وأخواتـه : مثال
 شاة فهذه جتزئ وتكفـي عـن أهـل البيـت أي ال األبح فذب

 .بوهميطالب كل واحد منهم بالذبح بل قد كفاهم أ
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " رشوط النعم "
 

إنه يشرتط يف األضحية أن تكون من األنعام وهي اإلبل : قلنا
والبقر والغنم فقط ولكن يشرتط فيها رشوط حتى تقع جمزية 

 :وهي
أتـم سـنة واملـاعز قـد أتـم سـنتني يكون اخلروف قد  أن -١

 .والبقرة قد أمتت سنتني واإلبل قد أمتت مخس سنني
أي ال بد من عمر حمدد لألضحية فال يقبل أن تلد البقرة مثال 
عجال فيؤخذ ويذبح فيشرتط يف اخلروف أن يكـون قـد أتـم 
سنة و املاعز قد أكمل سنتني وكذا البقرة واإلبل ال بد أن تتم 

 .س سنني حتى يصح التضحية هبامخ
 .أن ختلو األضحية من العيب الضار -٢

كاملقطوعة األذن والذيل والعوراء أو العمياء أو العرجـاء أو 
دهـن املريضة مرضا شـديدا أو اهلزيلـة جـدا بحيـث ذهـب 

عظامها مـن اهلـزال وذلـك أنـه يوجـد داخـل العظـم مـادة 



لـة إذا اشـتد أحيانا الشخص بمصها فهذه اهلزييقوم معروفة 
  .هزاهلا ذهب منها تلك املادة وصار عظمها خاويا

وأما اخليص وهو مقطـوع اخلـصيتني أو أحـدمها فيجـزئ يف 
 .أطيبو  أكثراألضحية ألنه يكون حلمه

وكذا جيزئ يف األضحية مقطوعة القرن أو مكسورها ألنـه ال 
  .يؤكل فال يؤثر فقده

 وال شخص ضحى بـشاة عميـاء فـال جتـزئ أضـحيته: مثال
 .تصح
 .الغنم جيزئ عن واحد والبقرة واإلبل عن سبعة: مسألة

بمعنى إذا ذبح شخص خروفا أو ماعزا فهذا جيزئ عنه وعن 
أهل بيته وال يصح أن يشرتك معه غريه كأن يـشاركه صـديقه 

 .أو ابن عمه
 .أما البقرة واإلبل فيصح اشرتاك سبعة أشخاص فيها



 يف رشائهـا سـبعة  دوالر فاشـرتك١٠٠٠بقرة سـعرها : مثال
 عن كل واحد من هؤالء مـع ئأصدقاء وضحوا هبا فهي جتز
 .أهل بيته أي عن سبعة بيوت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " مرصف األضحية "
 

بعد أن يأيت املسلم باحليوان املطلوب ويقوم بالتـضحية بـه يف 
عيد األضحى فأين يذهب باللحم هل يأكله هو وأهل بيته أو 

 يتصدق به أو ماذا يفعل؟
 :احلكم خيتلف بحسب نوع األضحية وبيانه كالتايل: واباجل

 وقـد قلنـا إهنـا سـنة إن األضحية هي يف األصل سنة وتطوع
مؤكدة ولكنها قد جتب عىل املسلم وذلك يف حالة النذر مثـل 

 .ّأن يقول الشخص هللا عيل أن أضحي هذا العام
فهنا قد صارت األضحية واجبة عليه كالصالة ألنه قد نذرها 

فاء بالنذر واجب فحينئذ إذا جاء عيد األضـحى وجـب والو
 .عليه أن يضحي

فإذا علم هذا فاألضحية املنذورة ال جيـوز للنـاذر وال ألهـل 
بيته أن يأكلوا منها شيئا بل يتصدق هبا مجيعهـا عـىل  الفقـراء 

 .واملساكني



وإن كانت األضحية تطوعا جاز له أن يأكل منهـا هـو وأهـل 
لوليمة ويدعو أصدقائه ولكن عليـه أن بيته وأن يعمل عليها ا

 يتصدق ببعضها أي ببعض غري معني كنصف أو ربع أو عرش 
 .فيعطيه للفقراء واملساكني كربع كيلو  أقلأو

بقي ما حكم بيع يشء من األضحية كأن يبيع بعض اللحم أو 
 اجللد للقصاب؟

ال جيوز يف احلالتني أي يف حالـة األضـحية املنـذورة : اجلواب
 .ة األضحية املتطوع هباويف حال

 
 
 
 
 
 
 



 " فصل فيام يستحب عند ذبح األضحية "
 

 :يستحب عند ذبح األضحية مخسة أشياء هي
 .ّ أن يسمي اهللا بأن يقول باسم اهللا-١
 . أن يكرب اهللا بأن يقول اهللا أكرب-٢
 أن يصيل عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم كأن يقول اللهـم -٣

 .صل عىل حممد
 .هللا بالقبول كأن يقول اللهم تقبل مني أن يدعو ا-٤
 . أن يوجه الذبيحة إىل القبلة-٥

 .فهذه كلها مستحبات إذا مل يأت بيشء منها فال يشء عليه
 من ذي احلجـة فأخـذ ١١أراد شخص أن يضحي يوم : مثال

جع الـشاة ووجـه رقبتهـا نحـو السكني وحدها جيدا ثم أض
 قال بسم اهللا واهللا القبلة وهو أيضا اجته بصدره نحو القبلة ثم

ثم ذبحها فهذا قـد اللهم تقبل مني أكرب اللهم صل عىل حممد 
 .أتى بالسنة



وننبه إىل أن هذه األمور اخلمسة تـستحب أيـضاع عنـد ذبـح 
 .العقيقة أيضا

وثالثة منها تستحب عند كل ذبح سواء لألضـحية والعقيقـة 
 .أو لغريمها كمن يذبح يف شوال لغرض اللحم

الـصالة عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم وهي التـسمية و
واستقبال القبلة، وأمـا التكبـري والـدعاء بـالقبول فخاصـان 

 .باألضحية والعقيقة فال يستحبان يف غريمها
وقد علم بذلك أنه لو جاء مسلم وذبح احليـوان ومل يـسم اهللا 
 .بل مل ينطق بيشء فذبيحته حالل ألن التسمية ليست رشطا

 
 
 
 
 
 



 "  باب العقيقة"
 

 .ألجل املولود ما يذبح :العقيقة هي
 .زيد رزق بابن فيستحب أن يذبح له شاة: مثال

 .وهي سنة لويل الولد كاألب واجلد فلو مل يفعل مل يأثم
 أيـام ٧وتستحب أن تكون يوم السابع أي يكون عمر الولـد 

وجيوز أن يذبح قبلها وكذا بعـدها فيـستمر اسـتحباهبا إىل أن 
 . الصبيةيبلغ الصبي أو تبلغ

والسنة تتأدى يف ذبح شاة واحدة عن الذكر أو األنثى ولكـن 
 .األكل ذبح شاتني عن الذكر وشاة واحدة عن األنثى

أما صفات املذبوح فهي نفس صفات األضـحية فيـشرتط أن 
تكون من األنعام ويشرتط السن السابق واخللو  مـن العيـب 

 .عىل نفس التفصيل السابق
 حم؟فأين يرصف اللفإذا ذبح 



مرصفها مرصف األضحية املتطوع هبا فيجوز للعاق : اجلواب
أن يأكل منها هو وأهل بيته وال بد أن يتـصدق بـبعض منهـا 

 .وال جيوز بيع يشء منها مثلام سبق يف األضحية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .الذبائح: أوال
 :لكي حيصل االنذباح للحيوان ال بد من أربع عنارص هي

 :وهو الفعل الذي حيل املذبوح وهو قسامن الذبح -١
 . ذبح غري املقدور عليه فهذا ذبحه بقتله يف أي موضع منه-أ
 ذبح املقدور عليه وهذا يكون بالذبح املعروف وبـالنحر -ب

واألفضل لإلبـل واخليـل هـو النحـر لطـول العنـق وللبقيـة 
 .الذبح

قطع احللقوم واملـريء واألكـل قطـع الـودجني فيه ويشرتط 
 .اممعه
 . املذبوح ويشرتط أن يكون حيا مأكوال-٢
ّ اآللة ويشرتط فيهـا أن تكـون حمـددة جارحـة إال الـسن -٣

 .والظفر والعظم



 الذابح ويشرتط أن يكون مسلام أو مسلمة أو كتابيا رشط -٤
أن ال نعلم أن الذابح أو أحد آبائـه قـد دخـل يف اليهوديـة أو 

 .النرصانية بعد النسخ أو التحريف
 .ذكاة اجلنني بذكاة أمهوتكون 

 .ّوما قطع من حي فهو ميت إال الشعر والصوف
 .الصيد: ثانيا

 .َّحيل الصيد بواسطة السباع واجلوارح برشط أن تكون معلمة
 :ولكي يتحقق تعليمها البد من اجتامع أربعة رشوط هي

 . إذا أرسلت اسرتسلت-١
 . إذا زجرت انزجرت-٢
 . ال تأكل من الصيد-٣
 .ها ذلك إىل أن حيكم أهل اخلربة بتأدهبا يتكرر من-٤

 .األطعمة: ثالثا
 :حيرم من احليوانات ما ييل 
 . ما جاء فيه هني عن أكله كاخلنزير-١



 . ما له ناب يفرتس به كالنمر-٢
 . ماله خملب جيرح به كالنرس-٣
 . ما هني عن قتله كالضفدع-٤
 . ما أمر بقتله كاحلية-٥
 .ه الرشع كالنمل ما استخبثته العرب ومل حيل-٦
 . ما تولد بني مأكول وغريه كاملتولد بني كلب وشاة-٧

 .وحتل حيوانات البحر عىل العموم
 .وأحلت لنا ميتتان السمك واجلراد ودمان الكبد والطحال

 .وعند الرضورة يباح أكل ما حيرم بقدر حفظ احلياة
 .األضحية: رابعا

م التـرشيق  ما يذبح من النعم يف يوم األضحى وأيا:األضحية
 .تقربا إىل اهللا تعاىل

 .وهي سنة عىل الكفاية
 :ويشرتط فيها شيئان



 بلوغ السن املطلوب وهو سنة للخروف وسـنتان للمعـز -١
 .والبقر ومخس سنني لإلبل

 . اخللو من العيب الضار باألكل-٢
ويستحب عند ذبح األضحية وكذا يف العقيقـة مخـسة أشـياء 

 :هي
 الـصالة عـىل النبـي صـىل اهللا -٣ التكبري، -٢ التسمية، -١

ــلم،  ــه وس ــالقبول، -٤علي ــدعاء ب ــة -٥ ال ــتقبال القبل  اس
 .بالذبيحة

وال جيوز األكل مـن األضـحية املنـذورة للنـاذر وأهـل بيتـه 
التصدق ببعضها عىل الفقراء وجوب وجيوز يف املتطوع هبا مع 

 .واملساكني
 .وال جيوز بيع يشء منها يف احلالتني

 .العقيقة: خامسا
 .هي ما يذبح ألجل املولود: العقيقة 



ذبح يف يـوهي سنة ويستحب الذبح سـابع يـوم الـوالدة بـام 
األضحية وحتصل السنة بشاة عن الذكر أو األنثـى واألكمـل 

 .شاتان عن الذكر وشاة عن األنثى
 .ويطعم منها الفقراء واملساكني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخططات الرئيسية "

 
  االنذباحأركان

 
       مذبوح                  ذبح                       آلةذابح                     

 )  حمددة     ( )يءقطع احللقوم واملر)     ( واحلل احلياة      ( ) أو أهل الكتاب-اإلسالم(
      يف املقدور عليه                                

 
 
 
 
 
 
 

  



 " عىل النص  أضواء"
 

 كتاب الصيد والذبائح (                               
ِوما قدر عىل ذكاته َِ ِ فذكاته يف حلقه ولبته*ُ َّ ، وما مل يقدر عىل ِ*َ
ُذكاته فذكاته عقره ِ حيث قدر عليه*ُ َِ ُ. 

 .وكامل الذكاة أربعة أشياء قطع احللقوم واملريء والودجني
 .لقوم واملريءقطع احل: ُواملجزئ منهام شيئان

ّوجيوز االصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح  َّ
ــري ــة.الط ــا أربع ــط تعليمه ــلت : ورشائ ــون إذا أرس أن تك

إذا قتلت صيدا مل تأكـل  وإذا زجرت انزجرت، و،اسرتسلت
وأن يتكرر ذلك منها، فإن عدمت إحدى الـرشائط منه شيئا، 

 .مل حيل ما أخذته، إال أن يدرك حيا فيذكى
............................................................ 

 . أي ذبحه-١
   . لإلبل واخليل اللبة هي النقرة القريبة عن الصدر ويفضل النحر-٢
 . أي قتله يف أي موضع وقع يف بدنه-٣



ِوجيوز الذكاة بكل ما جيرح إال بالسن والظفر ُ ُّ. 
 .*وحتل ذكاة كل مسلم وكتايب

 .ّيحة جمويس وال وثنيوال حتل ذب
 .وذكاة اجلنني بذكاة أمه، إال أن يوجد حيا فيذكى
 املنتفـع هبـا يف *وما قطـع مـن حـي فهـو ميـت إال الـشعور

 .*املفارش واملالبس
 
 
 
 
 

............................................................ 
عـد التحريـف أو برشط أن ال يكون قد هتود أو تنرص هـو أو أحـد مـن آبائـه ب* 

 .النسخ
 .واألصواف والريش والوبر املأخوذة من مأكول اللحم يف حياته أو بعد تذكيته* 
 .أي ويف غريمها من وجوه االستعامالت* 



 صلف
 

 العرب فهو حالل، إال ما ورد الرشع *وكل حيوان استطابته
، وكل حيوان استخبثته العرب فهـو حـرام إال مـا *بتحريمه

 .*هورد الرشع بإباحت
 .وحيرم من السباع ما له ناب قوي جيرح به
 .ِوحيرم من الطيور ما له خملب قوي جيرح به

 أن يأكل من امليتـة املحرمـة مـا *َوحيل للمضطر يف املخمصة
ُيسد به رمقه َ َ َ*. 

ولنا ميتتان حالالن السمك واجلراد، ودمان حـالالن الكبـد 
 .والطحال

............................................................ 
 .أي عدته طيبا مألوفا* 
 .مثل احلامر* 
 .مثل القنفذ* 
 .أي املجاعة* 
 .بقية روحهأي * 



 فصل
 

ُوجيـزئ فيهـا اجلـذع مـن الـضأنواألضحية سنة مؤكـدة  َ َ * 
، والثني من اإلبل والثني من البقر، وجتـزئ *والثني من املعز

 .عن واحدالبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة 
والعرجاء * العوراء البني عورها: وأربع ال جتزئ يف الضحايا

، والعجفـاء التـي *، واملريضة البـني مرضـها*البني عرجها
وجيزئ اخليص واملكـسور القـرن وال .*ذهب خمها من اهلزال

 .جتزئ املقطوعة األذن وال الذنب
............................................................ 

 .ما له سنة، والثني من املعز والبقر ما له سنتان، و من اإلبل ما له مخس سنني* 
يقصد بالعور وجود غشاوة بيضاء عىل العني فإن كان العور بينـا بـأن ال تبـرص * 

 .بالعني هنائيا فال جتزئ وإن كان غري بني بأن تبقى ترى فال يرض
لدواب يف املرعى وتسبق فإن كان البني عرجها أي بحيث تتأخر الدابة عن بقية ا* 

 .يسريا بأن تسري مع بقية الدواب غري متأخرة عنها فال يرض
 .البني مرضها بأن يكون شديدا بحيث يؤثر عىل حلمها أما اليسري فال يرض* 
 .اهلزيلة التي ذهب مخ عظامها أي الدهن والدسمة التي فيه* 



ن  إىل غروب الشمس م*ووقت الذبح من وقت صالة العيد
 .آخر أيام الترشيق

التـسمية والـصالة عـىل :  مخسة أشياء*ويستحب عند الذبح
النبي صىل اهللا عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبري والـدعاء 

 .بالقبول
َ شيئا من األضحية املنـذورة ويأكـل مـن *وال يأكل املضحي

األضحية املتطوع هبا، وال يبيع من األضحية، ويطعم الفقراء 
 .واملساكني

 
 

............................................................ 
أي من دخول وقت صالة العيد وذلك بطلوع الـشمس ومـيض قـدر ركعتـني * 

 .وخطبتني خفيفتني
أي عند إرادة الذبح، ثم هذه السنن تستحب يف كل ذبـح إال التكبـري والـدعاء * 

 .ان باألضحية والعقيقةيختصبالقبول ف
 .ل بيته ممن تلزمه نفقتهم كزوجته وأوالده الصغاروكذا أه* 



 فصل
 

 *َ مستحبة وهي الذبيحة عن املولـود يـوم سـابعه*والعقيقة
، وعـن اجلاريـة شـاة، ويطعـم *ويذبح عـن الغـالم شـاتان

 .الفقراء واملساكني
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .املولودهي ما يذبح ألجل * 
 .اليوم السابع من الوالدة هو األفضل وجيوز قبله وبعده كالثامن والتاسع* 
 .هذا األكمل ويكفي شاة واحدة* 

  



 " مسائل عملية "
 

 ذبح شخص دجاجة فقطع منها الودجني بالـسكني فهـل -١
 حتل؟

   هيودي تنرص اليوم فذبح خروفا فهل حيل لنا أكله؟ -٢
 د له غزاال فهل حيل أكله؟ أرسل شخص نمرا معلام فصا-٣
 أرسل شخص صقرا عىل أرنب فاصطاده ولكن كان قـد -٤

 أكل منه شيئا فهل حيل؟
  أراد شخص أن يذبح بغال ويأكله فهل حيل؟-٥
  تولد حيوان بني غزال وخروف فهل حيل أكله؟-٦

............................................................ 
 . احللقوم واملريء ال حتل لعدم قطع-١
 . ال حيل ألنه صار نرصانيا بعد نسخ دينهم ببعثة النبي صىل اهللا عليه وسلم-٢
 . نعم ما دام معلام-٣
 . ال حيل ألنه قد ظهر أنه غري معلم-٤
 . ال حيل-٥
 . نعم حيل ألنه تولد بني مأكولني-٦



أراد شخص أن يضحي ببقرة سـنها سـنة ونـصف فهـل  -٧
 جتزئ؟

اة عند طلوع الفجر الصادق مـن يـوم  ضحى شخص بش-٨
  ذي احلجة فهل جيزئ؟١٠
  دجاجات فهل جتزئ؟٣ ذبح شخص عقيقة عن ابنته -٩

  عق شخص عن ابنه بشاة واحدة فهل تكفي؟-١٠
 
 
 
 
 

............................................................ 
 . ال جتزئ ألهنا ال بد أن تم سنتني-٧
 . دخول الوقت ال جتزئ لعدم-٨
 . ال جتزئ ألهنا ليست من األنعام-٩

 . نعم تكفي-١٠



 " لذبائح والصيد فصل يف عقد جامع ملسائل ا"
 

 .احليوان إما أن حيل أكله أو ال حيل
 .فإن مل حيل مل تنفع معه الذكاة

وإن كان حيل أكله فإما أن يكون مقدورا عليه أو غري مقـدور 
 .عليه

ه بقطع حلقـوم ومريئـه بـذبح أو فإن كان مقدورا عليه فذكات
 .نحر

وإن كان غري مقدور عليه وهو يـشمل احليـوان الـشارد مـن 
صاحبه والصيد املرسل يف الـرباري فهـذا ذكاتـه قتلـه يف أي 
موضع من بدنه سواء قتله بنحو رمح أو بحيوان مدرب مـن 

َأن تكون معلمةرشط بالسباع أو اجلوارح  َّ. 
كون ذلك بقصد التـضحية أو ثم إن ما يذبح من احليوان قد ي

ّ أو غري ذلك وقد مضت تفاصيلها  .العق
  . هذا الكتابلفهذا هو العقد الذي جيمع ما تفرق من مسائ



 "املسائل الضعيفة يف كتاب الصيد والذبائح فصل يف "
 

بحسب استقرائي ملسائل هذا الكتاب مل أقف عـىل أي مـسألة 
 .ضعيفة ختالف املعتمد من املذهب

 .واهللا أعلم
 .واحلمد هللا رب العاملني

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " كتاب السبق "
 

ُ يف اللغةَّالس َ زيـد عمـرا أي تقـدم عليـه َبَ سيقالالتقدم : ْبق ٌق
 .كأن تراكضا فتقدم زيد عليه يف اجلري

 .املسابقة عىل اخليل ونحوها: رشعاو
 . كلم٢تسابق زيد وعمرا عىل حصانيهام مسافة : مثال

ْفهذا هو السبق َّ. 
ل الرمي أيضا كأن يرتامـى زيـد ثم إن السبق أو املسابقة تشم

بالسهام عىل هدف معني فمن أصابه فهو الفائز فهـذا و وعمر
 أي ونحو اخليـل " ونحوها "من السبق ولذا قلنا يف التعرف 

 . أو يف الرميعىل اإلبلكالتسابق 
 
 
 
 



 " أنواع السبق "
 

 :السبق نوعان
 .سباق عىل الدواب: أوال
 .رمي بالسهام ونحوها: ثانيا
للركوب اق عىل الدواب جائز عىل كل دابة تستخدم آلة فالسب

رب وهي مخسة اخليل واإلبل والبغال واحلمري والفيلـة حلايف 
 .بعوض وبدون عوضالسباق عليها وز جيفهذه 
 كلـم ومـن ١ تسابق زيد وعمرو عـىل محـارين مـسافة: مثال

يصل إىل النهاية فهو الفائز ومل يتفقا عـىل مـال فهـذه مـسابقة 
 .جائزةجمانية 
فتـسابق زيـد $ ١٠٠قال بكر من يفوز منكام فله منـي : مثال

 كلم ففاز زيد فهنا حيل له أخذ الـ ١وعمرو عىل اخليل مسافة 
١٠٠$. 



وأما بغريها من الدواب فال جيوز بعوض وجيوز بغري عوض  
 .كالب أو القطط أو الطريكالتسابق عىل البقر أو ال

م وللفـائز ٢٠٠سافة تسابق زيد وعمرو عىل بقرتني مـ: مثال
ال حيل وهـو مـن $ ١٠٠من بكر ففاز زيد فأخذه الـ $ ١٠٠

 .أكل أموال الناس بالباطل
ــة وتنافــسوا : مثــال جــاء زيــد وعمــرو وعــيل بقطــط مدرب

فيجعلوهنم تركض إىل جهة معينة ومن تصل أوال فـصاحبها 
 .جائزهو الفائز وكان السباق بغري عوض مايل فهذا 

الثريان أو مهارشة الديوك فهذه حتـرم أما مناطحة الكباش أو 
بعوض وبغري عوض ألنـه سـفه وأذيـة للحيـوان وهـي مـن 

 .أفعال قوم لوط املعذبني
فظهر أن املسابقة منها ما جيوز مطلقا أي بعوض وبغري عوض 

 .ومنها ما ال جيوز مطلقا
 .وز بعوضجيومنها ما جيوز بال عوض و ال 

 



يف املـسافة معلومـة ويشرتط ملا يصح السباق عليه أن تكـون 
كأن يـشاهدا البدايـة والنهايـة فيعرفـان مقـدار غاية الواملبدأ 

 كيلـو ٢م أو ٥٠٠املسافة أو تكون معلومـة هلـام باملقـدار كــ 
 .ونحوها
هنايـة الـسباق عنـد تسابق زيد وعمرو ومها ال يعلـامن : مثال
فيبقيان جيريان إىل غروب الشمس مـثال فهـذا ال يـصح ماذا 
 .ملسافة معرفة املعد

 .هذا ما يتعلق بالنوع األول أعني السباق عىل الدواب
 فيـشرتط فيهـا العلـم  ونحوها كالرمـاحوأما الرمي بالسهام

رمي ومـا هـو اهلـدف بصفة الرمي بأن يعرفا من البادئ يف ال
 .املطلوب إصابته فال يصح الرمي إذا مل تعلم الصفة

ــسدس ــادق وامل ــي بالبن ــوم الرم ــسهام الي ــل ال ــم إن مث ات ث
واهلاونات والـصواريخ والقاذفـات والـدبابات ألهنـا آالت 
حرب يساعد السباق عليها عـىل اكتـساب مهـارات تنفـع يف 

 .اجلهاد



 " حكم السبق "
 

بعد أن عرفت أن السبق هو املسابقة عـىل الـدواب أو الرمـي 
 :بالسهام ونحوها آن األوان أن تعرف حكم السبق فنقول

اللعـب وإنـام جـازت مـع هذه املسابقات هـي مـن اللهـو و
 :العوض املايل ملصلحة اجلهاد بيان ذلك

سالم وهو من أفضل الطاعات إن اجلهاد من أجل فروض اإل
والقربات، وكنا قد ذكرنا أن اجلهاد قد يكون هجوميـا لغـزو 
األعداء ودفاعيا لصد هجومهم علينا واملسلم يف أي حلظة قد 

والـسهام خياطب ويطلب منه اجلهـاد وكـان يقـع بالـسيوف 
والرماح وعىل اخليل واإلبل فرييـد اهللا سـبحانه وتعـاىل مـن 
املسلم أن يكون مستعدا عارفا بأساليب القتـال حتـى ينكـي 

 .بالعدو وحيسن الدفاع عن نفسه
فلذا رشع لنا أن نامرس هذه األلعاب ألهنا ستعود بالنفع عىل 

 .مهاراتنا القتالية



صد االستعانة هبا فإذا علم هذا فإن خوض هذه املسابقات بق
 .عىل اجلهاد يعد سنة مندوبة

وخوضها ال هبذا القصد كأن يقـصد التمتـع هبـا أو الرياضـة 
 .فهي مباحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " العوض يف املسابقات "
 

قد ذكرنا أن السبق جيوز بعوض وهنـا نريـد أن نبـني ضـابط 
ذلك فأحيانا يكون ذلك رشعيـا وأحيانـا يكـون ذلـك قـامرا 

 :حمرما فنقول
 :هنالك أربعة صور هلذا األمر هي

 .أن يكون من يدفع املال غري املتسابقني: أوال
أي طرف آخر مثل شخص حمسن أو رئيس الدولـة أو مـنظم 

 .السباق ونحو ذلك
 املال لكل من زيد وعمرو املتسابقني عـىل سعيدمثل أن يدفع 

 .اخليل
 .ِأن يكون من يدفع املال هو أحد املتسابقني: ثانيا

 يقول زيد لعمرو سأسابقك يف الرمـي بالبندقيـة فـإذا مثل أن
ّفزت عيل أعطيتك  وإذا فزت عليك مل آخذ منك شيئا $ ١٠٠َ
 .فيقول عمرو قبلت



 .ِأن يدفع املال كل من املتسابقني: الثالثة
تسابق زيد وعمرو عىل الفيلة فإذا فاز زيد أعطاه عمرو : مثال
 .$١٠٠وإذا فاز  عمرو أعطاه زيد $ ١٠٠

 . وهذه الصورة كثرية الشيوع
 كل مـن املتـسابقني ويـدخل معهـم يف أن يدفع املال: الرابعة

 .السباق شخص ثالث ال يدفع املال إن خرس
تسابق زيد وعمرو وبكر عىل اخليول واتفقوا أن يـدفع : مثال

 وإذا $٢٠٠فإذا فاز بكر أخذ الــ $ ١٠٠كل من زيد وعمرو 
 ١٠٠اسرتد مالـه وأخـذ الــ وإذا فاز زيد خرس مل يدفع شيئا، 

مـن $ ١٠٠من عمرو وإذا فاز عمرو اسرتد مالـه وأخـذ الــ 
 .زيد، فبكر إذا فاز يأخذ وإذا خرس ال يدفع شيئا

فإذا علم هذا فنريد أن نبني ما هي الـصور اجلـائزة مـن غـري 
 :اجلائزة فنقول

الصورة األوىل والثانية والرابعة جائزة والثالثـة هـي التـي ال 
 .جتوز



صورة الثالثة حرمت ألنه صارت قامرا وهو الرتدد بـني أن فال
تغنم أو تغرم، أما احلالـة األوىل فجـازت ألن الـدافع طـرف 

 .خارج فهو تطوع أن يغرم ويدفع املال وال يربح شيئا
واحلالة الثانية جازت ألنه ليس كل من املتـسابقني سـيغرمان 

 .ح شيئاغرم وإما أن ال يغرم ولن يرببل طرف واحد إما أن ي
 .والطرف الثاين إما أن يربح أو ال يربح ولن يغرم وخيرس شيئا

والصورة الثالثة كل منهام إمـا أن يغـنم وإمـا أن يغـرم وهـذا 
املنهي عنه، أما إذا دخل طـرف ثالـث فـسيحلل املـال ولـذا 
يسمونه باملحلل ألنه أخرج السباق عن القامر فهـذا الطـرف 

خيرس شيئا فلم ينطبق لن ن كلالثالث إما أن يغنم أو ال يغنم و
الوصف املحرم وهو أن يكون مجيع املتسابقني إما أن يغنمـوا 

 .أو أن يغرموا
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

ُ لغة التقدم ْالسبق َّ. 
 :املسابقة عىل اخليل ونحوها: ورشعا

 .وهي نوعان مسابقة عىل الدواب ورمي بالسهام ونحوها
ومــة ويف الثــاين أن ويــشرتط يف األول أن تكــون املــسافة معل

 .يكون الرمي معلوما
وهي جتوز بعوض إذا دفعـه طـرف خـارجي أو دفعـه أحـد 
املتسابقني فإن دفعاه مها فال يصح إال إذا أدخال بيـنهام حملـال 

 .فإن فاز أخذ العوضني منهام وإن خرس مل يغرم شيئا
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 السبق

 
      عىل الدواب                                      عىل الرمي           

 )يشرتك العلم بصفة الرمي )                     ( يشرتط علم املسافة        ( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 بالـسهام إذا كانـت *وتصح املسابقة عىل الدواب، واملناضلة
 .*ومة، وصفة املناضلة معل*املسافة معلوما
 أحد املتسابقني حتى إذا سبق اسـرتده، وإن *ُوخيرج العوض

ِسبق أخذه صاحبه له ُ. 
ْوإن أخرجاه معا مل جيز َ فإن سبق * إال أن يدخل بينهام حملال*ُ َ

ِأخذ العوض، وإن سبق مل يغرم ُ. 
............................................................ 

 . تناضل القوم إذا تراموا بالسهاماملناضلة أي الرمي يقال* 
 يف املبدأ واملنتهى سواء علمت بمشاهدة أو بمعرفة مقدار* 
 .بأن يعرف من سيبدأ يف الرمي وما هو املطلوب يف الرمي إصابته* 
 .أي املال املرشوط يف املسابقة* 
 كان إذاألن كال منهام عىل خطر أن يغرما أو يغنام وهذا قامر فال جيوز، وإنام جاز * 

 لن تتحقق صورة القامر وهي أن يكون مجيع املتسابقني عىل هدمها ألنحمن أالدفع 
 . خطر إما أن يغنموا أو يغرموا

 .أي شخصا ثالثا وسمي حملال ألنه سيجعل عقد السبق حالال* 
 



 " مسائل عملية "
 

 تسابق زيد وعمرو عىل البغال واتفقا أنه إذا فاز زيد يدفع -١
 فام احلكم؟$ ٢٠٠ خرس يدفع لعمرو وإذا$ ٢٠٠له عمرو

 تسابق زيد وعمرو عىل رمي السهام واتفقا عىل أنه إذا فاز -٢
فـام $ ١٠٠زيد فليس له يشء وإذا فاز عمرو يـدفع لـه زيـد 

 احلكم؟
عىل هـدف  تسابق زيد وعمرو عىل الرمي بالبنادق اآللية -٣

 فام احلكم؟ $ ٥٠٠فمن فاز منها دفع له منظم السباق معني 
 تسابق زيد وعمرو بكر عىل الرمي بالرماح فإذا فـاز بكـر -٤

  فام احلكم؟وإن خرس مل يغرم شيئا$ ٥٠كل منهام أخذ من 
............................................................ 

 . ال جيوز وها قامر حمرم-١
 . جائز-٢
 . جائز-٣
 .  جائز-٤
 



 "عقد جامع ملسائل كتاب السبق والرمي  "
 

 .السبق هو املسابقة عىل الدواب أو الرمي بالسهام ونحوها
 .ويشرتط أن تكون املسافة معلومة وصفة الرمي معلومة

وإذا كانت عىل مال فإن دفعه أحدمها جاز وإذا دفعـاه معـا مل 
 .جيز للمقامرة إال أن يدخل بينهام حمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " املسائل الضعيفة يف كتاب السبق والرمي "
 

استقرائي ملسائل هذا الكتاب مل أعثر عـىل أي مـسألة بحسب 
 .ضعيفة

 .واهللا أعلم
 .واحلمد هللا رب العاملني

 



 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب األيامن "
 

 .ليد اليمنىاأليامن مجع يمني ومعناه يف اللغة ا
 .احللف باهللا لتوثيق أمر: ورشعا
حقـق وثـق وّقال زيد واهللاِ ألذهبن إىل املدرسـة، فهنـا : مثال

 .ذهابه إىل املدرسة بذكر لفظ خاص وهو قوله واهللاِ
 . حالف وحملوف به وحملوف عليه:وأركانه ثالثة هي

 .فاحلالف هنا هو زيد
 .واملحلوف به هو اهللا

 .واملحلوف عليه هو الذهاب للمدرسة
ــي ــياء ه ــشرتط يف احلــالف مخــسة أش ــوغ : في ــل والبل العق

  .والقصدوالنطق واالختيار 
حلف جمنون باهللا عىل فعل أمر فهذه ليست يمينا رشعيا : مثال

 .نه إذا مل يفعلوال خياطب بالتكفري عن يمي



حلف صبي عىل فعل أمر فهذه ليست يمينا رشعيا وال : مثال
 .خياطب بالتكفري عن يمينه إذا مل يفعل

وهو يضع السكني حتت عنق عمـرو قـل واهللا قال زيد : مثال
ألعطينك نصف مايل فحلف عمرو فهذه ليست يمينا رشعيا 

 .وال يعطيه شيئا من ماله وليس ليه كفارة ألنه مكره
عزم زيد يف نفسه أن حيلف بـاهللا عـىل فعـل أمـر فهـذه : المث

 .ليست يمينا رشعيا فال بد من النطق والصوت
سبق لسان زيد فقال يف حال الغضب واهللا سأفعل كذا : مثال

 .فهذه لغو من اليمني أي ال حكم هلا
ولغو اليمني هي أن يسبق لسان احلالف إىل يشء مـن غـري أن 

 .ال واهللا ، وبىل واهللا : شخصوذلك كقول اليقصده 
ا ما حيصل أثناء الكـالم بـني النـاس أن يـستخدم لفـظ وكثري

القسم من غري قصد احللف مثل أن يقـول شـخص لـصاحبه 
 .واهللا ما يمكن إال تتغذى عندي



أو أن حيلف عىل يشء ويف ظنه أنه كذلك ثم يتبـني أنـه لـيس 
 وهـو يظـن كذلك فال يشء عليه مثل أن يقول واهللا جاء زيد

أنه قد جاء ثم تبني له أنه مل جيئ فهـذه يمـني الغيـة ال كفـارة 
 .فيها

 .واخلالصة أننا نحرتز برشط القصد عن لغو اليمني
ويشرتط يف املحلوف به أن يكون اسام من أسـامء اهللا أو صـفة 

 .من صفاته
مثال األسامء أن يقـول واهللا أو والـرمحن أو والعظـيم ونحـو 

 .ذلك
عزة اهللا أو وعظمة اهللا أو وقدرة اهللا ومثال الصفات أن يقول ب

 .ونحو ذلك
قال شخص والنبي ألفعلـن كـذا فهـذه ليـست يمينـا : مثال

 .رشعية وال كفارة فيها
ويشرتط يف املحلوف عليه أن ال يكون أمـرا واجـب الوقـوع 

ــق ــول والتحق ــأموت أو يق ــد واهللا إين س ــول زي ــل أن يق  مث



ــشمس طالعــة أو يقــول  واهللا إن الــشمس طالعــة واهللا إن ال
السامء فوقنا واألرض حتتنا فكل هذه ليست أيامنا رشعيـا إنـام 

 .اليمني عىل أمر حمتمل ال مقطوع به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أحكام اليمني "
 

 يشء فحنــث يف يمينــه وجبــت عليــه مــن حلــف عــىل: أوال
 وهي عتق رقبة أو إطعام عرشة مـساكني أو كـسوهتم الكفارة

 .فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام
من حلف باهللا بأسامئه أو صفاته، ثـم وىف بيمنـه فـال : الرشح

 .يشء عليه مثل أن يقول واهللا ألفعلن كذا ثم يفعله
فإن حنث يف يمينه أي مل يلتزم باليمني فعليـه كـي ينجـو مـن 

 .اإلثم أن يكفر عن يمينه
 .والكفارة خمري فيها بني العتق واإلطعام أو اإلكساء

يمني مـسلمني سـليمني مـن أي يبحث عن عبـد أو أمـة سـل
العيوب املرضة بالعمل كالـشلل والعمـى والعـرج ونحوهـا 

 .فيشرتيه ويعتقه لوجه اهللا عز وجل وبذلك خيرج عن يمينه



 فقراء أو مساكني مـدا مـن ١٠وله أن خيتار بدل العتق إطعام 
 غم، فيحرض هذه الكميـة مـن الـرز ٥١٠= قوت البلد واملد 

 .كل فقري مدمثال ويعطيها لعرشة فقراء ل
وجيب أن يملكهم هذا الطعام أي يعطي هلم هذه الكمية وهم 
ــا أو  ــا أو يبيعوهن ــأن يطبخوهن ــشاءون ك ــا ي ــا م ــون هب يفعل
يستبدلوهنا أما أن يعمل طعام يف البيت ويـدعوا عـىل املائـدة 

ليس هلـم سـوى أن ف فقراء فهذا ال جيزئ ألنه مل يملكهم ١٠
 .يضعوا اللقم يف الفم

 بدل اإلطعام املالبس وله أن خيتار ما يشاء سواء وله أن خيتار
أو جوربا أو غطاء رأس كاحلجاب أو أكان قميصا أو رسواال 

 قطع ويعطي لكل واحد قطعة وخيرج عـن ١٠فيجهز غريها 
 .يمينه

فإن مل جيد الرقبة التي يعتقها أو مل يكن عنده مال يطعم بـه أو 
تتابعـة كـأن  أيام ولو كانـت غـري م٣يكيس به فحينئذ يصوم 

 .يصوم من كل شهر يوما واحدا



فعلم أنه ال يتجه املسلم للـصيام إال إذا عجـز عـن العتـق أو 
اإلطعام و اإلكساء فإن كان يملك الطعام مثال وذهب وصام 

 . أيام فال جتزئه عن الكفارة وتبقى يف ذمته٣
عىل أن ال يفعل شيئا فـأمر غـريه أن يفعلـه مل من حلف : ثانيا

 .حينث
 قال زيد واهللا لن أذهب إىل السوق فأمر ابنه أن يـذهب :مثال

إىل السوق ويشرتي الطعام فهذا ال حينث يف يمينه فـال تلزمـه 
كفارة ألنه حلف أن ال يـذهب بنفـسه وطلـب مـن غـريه أن 

 .يذهب فال إشكال
حلف األمري أن ال جيلد زيدا فأمر اجلالد أن جيلده فـال : مثال

 .فسهحينث ألنه مل يبارش الفعل بن
نعم إذا كانت يف نية احلالف وإرادتـه أن ال يفعـل بنفـسه وال 
يطلب من غريه أن يفعل فطلب مـن غـريه أن يفعـل فحينئـذ 
حينث ألنه أراد بالقسم العموم من نفسه أو من غريه فينظر إىل 

 .نيته



فعل شـيئني ففعـل أحـدمها فقـط مل يمن حلف عىل أن : ثالثا
  .حينث
لبس هذين الثوبني فلبس أحدمها فـال قال زيد واهللا ال أ: مثال

 .حينث ألن اليمني وقعت عىل جمموع األمرين
أما لو لبس الثوبني معا أو لبس الثوب األول ثم نزعه ولـبس 

 .الثاين فقد حنث يف يمينه
قال زيد واهللا ال أكلم زيدا وعمرا فكلم أحدمها فقط مل : مثال

 .ن فيحنثحينث فإن كلم زيدا ثم كلم عمرا فقد حتقق األمرا
 فهو خمري ا كذُفعلتمن قال هللا عيل أن أتصدق باميل إن : رابعا

 .بني الوفاء والكفارة
ِقال زيد إن ذهبت إىل عمرو بعد فل: مثال ُ ه عـيل أن أتـصدق ّلُ

 ٌباميل وهذا عادة ما يقال عند الغـضب وهـو يف حقيقتـه نـذر
فحينئذ يكون زيد خمـريا بـني التـصدق ويسمى نذر الغضب 

 . أن يكفر بكفارة اليمنيبامله أو
 .أي إما أن يعطي ماله ويتصدق به أو ال يفعل ويكفر



ُقال زيد هللا عيل أن أعتق عبدي إن ذهبت للسوق فهـذا : مثال ّ
نذر الغضب وحكمه التخيري بني أن يلتزم وال يذهب للسوق 

 .أو يكفر كفارة يمني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب النذر "
 

 .عني بصيغةالتزام قربة مل تت: النذر رشعا
 .ّقال زيد هللا عيل إن شفى مرييض أن أصوم أسبوعا: مثال

فهنا التزم زيد وتعهد بفعل قربة وطاعـة وهـي الـصيام مـدة 
أسبوع، وهذه القربة صارت واجبة عليه بالنذر فهي مل تتعـني 
إال بالنذر أي أنه قبـل أن يقـول مـا قـال مل يكـن جيـب عليـه 

 .الصيام ذلك األسبوع
 واجبة عليه عينا فيخرج مـا هي ليست أي " تعني مل ت"وقولنا 

لو نذر شخص أن يصوم رمضان فهذا ليس بنذر رشعي ألنه 
 .جيب عليه أن يصومه من غري نذر

 أي بلفظ يدل عـىل النـذر فـال يكفـي النيـة "  بصيغة"وقولنا
والعزم القلبي فال بد أن ينطق ويقول هللا عيل كذا أو نذرت هللا 

 .أن أفعل كذا
 



 . واملنذور به والصيغةثالثة هي الناذر وأركانه 
 .فالناذر هنا هو زيد

 .واملنذور به هو صيام أسبوع
 :   والصيغة وهي اللفظ الذي حصل به النـذر هـي قـول زيـد

 .ّهللا عيل إن شفى مرييض أن أصوم أسبوعا
 .العقل والبلوغ واالختيارفيشرتط يف الناذر 

 .فال يصح النذر من جمنون أو صبي أو مكره
 .يشرتط يف املنذور به أن يكون قربة مل تتعنيو

 .فال يصح أن ينذر قربة متعينة كصالة الظهر وصوم رمضان
 .وكذا ال يصح نذر مباح أو مكروه أو حمرم 

أن أقـوم أو أقعـد آكل كـذا أو ّمثال املباح أن يقول هللا عيل أن 
 .فال يصح

     . أرشب املاء قائامومثال املكروه أن يقول هللا عيل أن
ومثال املحرم أن تقول امرأة هللا عيل إن حصل كـذا أن أخـرج 

 .عارية أو أن أزين أو أرشب مخرا فكل ذلك ال يصح



 .ورشط الصيغة لفظ يدل عىل االلتزام بالقربة
 .وهو تارة يقع معلقا وتارة بال تعليق
 . فلله عىل كذاامثال التعليق أن يقول إن حصل كذ

ّعيل أن أصيل عرش ركعات من ومثال غري التعليق أن يقول هللا 
غري أن يعلق ذلك عىل حصول يشء كشفاء مريض أو عـودة 

 .غائب
 
 
 
 
    
 
 
 
 



 " أقسام النذر "
 

 :النذر نوعان
وهـو مــا يقـع حــال اخلـصومة وعنــد : نـذر الغــضب : أوال

 .الغضب غالبا من التزام قربة
مثل أن يتجادل زيد وزوجته بسبب ذهابـه لعمـرو فيقـول هللا 

ذهبت لعمـرو أن أتـصدق بـاميل أو أن أذبـح شـاة أو ّعيل إن 
 .أصوم يوما وهذا قد ذكرناه من قبل يف اليمني

فحكم  هذا النوع أنه مل يقصد التزام قربة وإنام قصد منع نفسه 
من هذا الفعل كام لو حلف باهللا أن لن يـذهب لعمـرو ولـذا 
ترى فيها شبها باليمني فحينئـذ هـو خمـري بـني أن يلتـزم فـال 

 .ب لعمرو أو يكفر كفارة يمنييذه
 وهو التزام قربة من غري خصومة وال يقصد نذر الطاعة: ثانيا

 .به منع نفسه من يشء



 عىل نعمـة كـأن يقـول إن ًويسمى بنذر املجازاة ألن فيه جزاء
 .شفى اهللا مرييض فله عيل صيام كذا

وقد يكون بغري تعليق عىل حـصول نعمـة بـل يقـول هللا عـيل 
 .صيام كذا

 النوع جيب الوفاء به فيجب عليه أن يفعل الطاعـة التـي فهذا
 .التزمها ال يغني عنها يشء فال تنفع كفارة اليمني

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .احللف باهللا لتوثيق أمر: اليمني رشعا
 .وأركانه ثالثة حالف وحملوف به وحملوف عليه

 قصدفيشرتط يف احلالف العقل والبلوغ واالختيار والنطق وال
ويشرتط يف املحلوف به كونا اسام من أسامء اهللا أو صـفة مـن 

 .صفاته
 .ويشرتط يف املحلوف عليه كونه غري ثابت حتققه

ومن حلف وحنث يف يمينه فعليه كفارة يمني وهي عتق رقبة 
مؤمنة سليمة من العيوب أو إطعام عرشة مـساكني مـدا مـن 

 يـستطع  مساكني لكل مسكني ثوبا فـإن مل١٠طعام أو كسوة 
 . أيام٣فعليه صيام 

 . من حلف عىل أن ال يفعل شيئا فأمر غريه أن يفعله مل حينثو
 .ومن حلف أن ال يفعل شيئني ففعل واحدا فقط مل حينث



إن أو أصـوم ومن قال هللا عيل أن أتصدق باميل أو أذبـح شـاة 
 .ُفعلت كذا فهو خمري بني الوفاء والكفارة

 .عني بصيغةالتزام قربة مل تت: والنذر رشعا
 .وأركانه ثالثة ناذر ومنذور به وصيغة
 .ورشط الناذر عقل وبلوغ واختيار
 .ورشط املنذور به كونه قربة مل تتعني

 .ورشط الصيغة لفظ يدل عىل االلتزام
 :ثم النذر قسامن

وهو ما يقع حال اخلصومة وعند الغضب نذر الغضب : أوال
 .غالبا من التزام قربة
 .تزام ما التزم أو التكفري عنه بكفارة يمنيوهذا خمري فيه بني ال

نذر الطاعة وهو التزام قربة من غري خصومة وال يقصد : ثانيا
 .به منع نفسه من يشء

  .وحكمه جيب الوفاء بام نذره وال جتزئ كفارة اليمني
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 اليمني

 
   أحكامه                                                       أركانه                 
 )قصد-نطق- اختيار- بلوغ-عقل( حالف                      

 )أسامء اهللا وصفاته (           حملوف به            
 )غري واجب (                       حملوف عليه 

 
 .ه الكفارة                       من حنث يف يمينه لزمت

 .                      من حلف عىل يشء فأمر غريه أن يفعله مل حينث
 .                      من حلف أن ال يفعل شيئني ففعل أحدمها مل حينث

 . فهو خمري بني االلتزام أو كفارة يمنيمغاضبا                     من نذر 
 
 
 



 النذر
 

 قسامه  أ                                                        أركانه                
 ) اختيار- بلوغ-عقل(  ناذر                     
                   غضب         طاعة )قربة مل تتعني(  به نذور                     م
  )لفظ يشعر بااللتزام(  صيغة                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " أضواء عىل النص "
 

 كتاب اليمني والنذر(                                  
 اليمني إال باهللا تعاىل أو باسم مـن أسـامئه أو صـفة *ال ينعقد

 .*من صفات ذاته
 فهـو خمـري بـني الـصدقة أو كفـارة *ومن حلف بصدقة ماله

حلف أن ال يفعل شـيئا ومن . وال يشء يف لغو اليمني،اليمني
ومن حلف عىل فعـل أمـرين ففعـل .فأمر غريه بفعله مل حينث

: وكفارة اليمني هو خمري فيها بني ثالثة أشـياء.أحدمها مل حينث
ِعتق رقبة مؤمنة أو إطعام عرشة مساكني كل مـسكني مـدا أو 

 .كسوهتم ثوبا ثوبا فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام
............................................................ 

 .معنى كونه ال ينعقد أنه ال يعد يمينا رشعية ولذا ال كفارة فيه فهو غري معترب* 
 . مثل العلم والقدرة واحلياة* 
املراد به النذر الذي له حكم اليمني وهو نذر الغـضب كقولـه إن ذهبـت لزيـد * 

ن باميل كام قد يفهم من ظاهر املتن فلله عيل شاة وليس املراد أن يقول واهللا ألتصدق
 .فهذا حلف واضح عليه االلتزام فيه فإن حنث لزمته الكفارة وال يقال إنه خمري



 فصل
 

إن :  كقولـه* عـىل مبـاح وطاعـة* يف املجازاة*والنذر يلزم
ّشفى اهللا مرييض فللـه عـيل أن أصـيل أو أصـوم أو أتـصدق 

 .*ويلزمه من ذلك ما يقع عليه االسم
 . كقوله إن قتلت فالنا فلله عيل كذا*يف معصيةوال نذر 

وال يلزم النذر عىل ترك مباح كقوله ال آكـل حلـام وال أرشب 
 .*لبنا وما أشبه ذلك

............................................................ 
 .أي جيب االلتزام به يف غري نذر الغضب ألنه خمري بني االلتزام وكفارة اليمني* 
 .وهو نذر املجازاة أي نذر الطاعة فاملصنف يتحدث عن نوع واحد فقط* 
أي سواء حصل لك أمـرا مباحـا كـشفاء مـريض أو رزق أو عـودة غائـب أو * 

 .حصل لك طاعة كحج مثل أن يقول إن حججت هذه السنة فلله عيل كذا
د أو أي أقل ما يصدق عليه االسم كركعتني للصالة فيام لو نذر أن يصيل ومل حيد* 

 .يوما واحدا إن نذر أن يصوم ومل حيدد مدة أو يتصدق بأقل يشء كدرهم
 .وكذا ال نذر يف أمر مكروه* 
 .ّكقوله هللا عيل أن ال ألبس كذا* 

 



 " مسائل عملية "
 

 . حلف شخص بالكعبة فهل ينعقد يمينه؟-١
 حلف صبي عىل فعل كذا ثم مل يفعله فهـل عـىل وليـه أن -٢

 يكفر عنه؟
 باهللا أنه لن يذهب إىل صديقه ثـم ذهـب فـامذا  حلف زيد-٣

 عليه؟
 حلف زيد باهللا أنه لن يذهب إىل حمل زيد ثم أرسل أخـاه -٤

 الصغري إليه فهل حينث؟
 حلف زيد باهللا أنه لن يدخل بيـت عمـرو وعـيل فـدخل -٥

 بيت عمرو فقط حينث؟
............................................................ 

 .ذه يمني غري رشعية وال تنعقد ألنه حلف بمخلوق ه-١
 . ليس عليه ذلك ألن الصبي يمينه غري معترب-٢
 . عليه أن يكفر عن يمينه-٣
 . ال حينث-٤
 . ال حينث-٥



 قال زيد إن ذهبت إىل عمرو فلله عيل أن أصوم شهرا فام -٦  
 حكم هذا النذر؟

  نذر صبي أن يصوم يوما ثم مل يصم فهل عليه يشء؟-٧
 نذر رجل أنه إذا انتهت احلرب سيعمل حفلة عىل املالهي -٨

 واملعازف فام حكمه؟
 نذر شخص قائال هللا عـيل أن أصـوم شـهرا متابعـا فـامذا -٩

 عليه؟
 نذر شخص قائال هللا عـيل أن ال آكـل العـسل أبـدا فـام -١٠

 حكمه؟
 

............................................................ 
 . غضب فيخري بني االلتزام وبني الكفارةنذر  هذا-٦
 . ال يصح نذر الصبي وليس عليه يشء-٧
 . هذا نذر عىل معصية ومن نذر أن يعيص اهللا فال يعصه ونذره باطل الغ-٨
 . هذا نذر طاعة فعليه أن يلتزم ويصوم ألنه أوجب عىل نفسه الصيام بالنذر-٩

  . يلتزم هذا نذر عىل مباح فال يصح وليس عليه أن-١٠



 " عقد جامع ملسائل كتاب األيامن والنذور "
 

األيامن والنذور بابان منفـصالن فـال يمكـن مجـع مـسائلهام 
بــضابط واحــد وإنــام مجــع املــصنف بيــنهام يف كتــاب واحــد 
للمناسبة ألن بعض النذور وهو نذر الغـضب يـشبه اليمـني 

 . أو كفارة اليمنيهولذا خيري فيه بني االلتزام بام التزم
فلذا نجمع مسائل اليمني يف ضابط ومسائل النـذر يف ضـابط 

 :آخر فنقول
 .األيامن مجع يمني ومعناه الرشعي احللف باهللا لتوثيق أمر

 .وله أركان وأحكام
فأركانه حالف وحملوف به وحملوف عليه ولكل منهـا رشوط 

 .تقدمت
 :وأما أحكامه فأربعة هي
 .لزوم الكفارة يف احلنث
 .ماله فهو خمري بني االلتزام والكفارةومن حلف عىل صدقة 



 .ومن حلف عىل شيئني مل حينث بفعل أحدمها
 .ومن حلف عىل يشء فأمر غريه أن يفعله مل حينث

وأما النذور فجمع نذر ومعناه الرشعي التـزام قربـة مل تتعـني 
 .بصيغة

 .وله أركان وأقسام
فأركانه ثالثة ناذر ومنذور به وصيغة ولكل منها رشطه وقـد 

 .قدم الكالم عليهت
 .وأقسامه نذر غضب وهو خمري فيه بني االلتزام والكفارة
 .ونذر طاعة وجمازاة وجيب عليه أن يلتزم بام نذره ويأيت به

  
 
 
 
 
 



 " فصل يف املسائل الضعيفة يف كتاب األيامن والنذور "
 

بحسب استقرائي ملسائل هذا الكتاب مل أعثر عـىل أي مـسألة 
 .ضعيفة

 .واهللا أعلم
 .واحلمد هللا رب العاملني

 



  
  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " كتاب األقضية والشهادات "
 

احلكم يقال قىض زيد بكذا :  يف اللغة واألقضية مجع قضاء وه
 .أي حكم به
 .فصل اخلصومة بني متنازعني بحكم اهللا: ورشعا
ٍتنازع زيد وعمرو يف ملكية دار ما فرتافعـا إىل القـايض : مثال

 ورأى أن البينة مع زيـد فحكـم القـايض وسمع من كل منهام
 .بأن ملك الدار لزيد فهذا هو القضاء

وال يصلح كل شخص أن يتوىل القضاء بل ال بد من أن تتوفر 
 :فيه رشوط هي

 . اإلسالم فال يصح أن يتوىل القضاء كافرا ولو كان ذميا-١
 . العقل فال يصح أن يكون القايض جمنونا-٢
 .ن القايض صبيا البلوغ فال يصح أن يكو-٣
  . احلرية فال يصح أن يكون القايض عبدا ولو كان مكاتبا-٤
 . الذكورة فال يصح أن يكون القايض امرأة ولو فقيهة-٥



 . العدالة فال يصح أن يكون القايض فاسقا كشارب مخر-٦
 . السمع فال يصح أن يكون القايض أصم-٧
 .رويصح األعو البرص فال يصح أن يكون القايض أعمى -٨
 . النطق فال يصح أن يكون القايض أخرس-٩
 أن يكون مستيقظا فال يويل من به غفلة وغباء أو خرف -١٠

بسبب مرض أو كرب سن  بل ال بد أن يكون حذقا قادرا عـىل 
 .واألمر بهاختاذ القرار 

 . أن يكون جمتهدا مطلقا أو جمتهد مذهب-١١
 :توضيحه كالتايل

 احلكم الرشعي من األدلة القدرة عىل استخراجاالجتهاد هو 
، أي ينظر يف كتاب اهللا وسنة رسـوله صـىل اهللا عليـه الرشعية

وسلم فيقدر عىل معرفة احلكم يف الطهارة والبيوع واجلنايات 
وغريها من األبواب فال حيتاج أن يقلـد أحـدا أي أن يعتمـد 

كالشافعي رمحه اهللا فيأخذ بكالمـه بـل عنـده جمتهد عىل عامل 



ه الواسع ورجاحة عقله عىل أن يعرف مـاذا قدرة بسبب علم
 .ه بنفسه فهذا هو املجتهد املطلقيريد اهللا من

 :ثم إن للمجتهد املطلق رشوطا هي
 بالكتاب والسنة ويكفي أن يعرف آيات أن يكون عارفا: أوال

وأحاديث األحكام أي املتعلقة بالفقه دون املتعلقـة بقـصص 
 . برشطاألنبياء واملواعظ فهذه العلم هبا ليس

أن يكون عارفا باإلمجاع أي املـسائل التـي اتفـق عليهـا : ثانيا
املسلمون من عرص الصحابة فمـن بعـدهم حتـى ال يقـع يف 

 .حكم أمجعوا عىل خالفه فيكون باطال
 كي يـستفيد أن يكون عارفا بمسائل اخلالف بني العلامء: ثالثا

 .من أقواهلم ونظرهم
 االستدالل بالنصوص معرفة طرق االجتهاد أي كيفية: رابعا

 .الرشعية وذلك بمعرفة علم أصول الفقه



أن يكون عارفا بطرف وجزء جيد مـن علـوم اللغـة : خامسا
كالنحو والرصف والبالغة ومعاين الكلامت ألنه يستعني هبـا 
 .عىل فهم النصوص الرشعية التي هي بلغة العرب الفصحاء

يعـرف أن يكون عارفا بالتفسري للقرآن الكريم كـي : سادسا
 . معاين اآليات التي يريد أن يستخرج منها األحكام

فمن استجمع الرشوط املطلوبة فـذلك هـو املجتهـد املطلـق 
وهي رتبة عالية جدا قد يتعذر وجود من بلغهـا مـن العلـامء 
اليوم، فلذا اكتفـوا باملجتهـد يف املـذهب أي يكـون قـد بلـغ 
 مـن االجتهاد ال من خالل استخراج احلكم الرشعي مبارشة

الكتاب والسنة بل هو يتبع أحد املذاهب كمـذهب الـشافعي 
أو أمحد ولكنه قد ضبط مذهب إمامه وبرع فيـه حتـى وصـل 
إىل االجتهاد فيه فيستطيع أن يقيس عىل كالم إمامه ما مل يقلـه 
فيحصل عىل أحكام جديدة مل يرصح هبا إمامـه ويعـرف أراء 

 كيـف يـستدل  ويعـرفالعلامء يف مذهبه وما هو املعتمد منها
 .ملذهب إمامه



فاخلالصة هي أنه يشرتط أن يكون القايض إما جمتهدا مطلقـا 
 .أو جمتهد مذهب

أما العلـامء الـذين مل يـصلوا إىل واحـد مـن هـاتني املـرتبتني 
العاليتني فهؤالء ال جيوز هلم تويل القضاء ألهنم قارصون مهام 

ا  فيرتكون هـذكانت عندهم من مؤلفات أو هلم شهرة علمية
 . لهاملنصب ملن هو أصلح منهم

وما ذلك إال ألن القضاء والية كبرية أي سلطة متنح للقـايض 
فهو يأمر بالقتل واجللد ومصادرة األموال ويزوج هذا ويـأمر 
بطالق هذا فلهذا ال بد أن يكون مسلام عدال متدينا عاملا كبريا 

 .كل ما يعينه عىل احلكم الصحيحلمستجمعا 
 
  

    
 
 



 " لقايضآداب ا "
 

نقصد باآلداب هو األمور املطلوبـة مـن القـايض عـىل وجـه 
 .الوجوب أو عىل وجه االستحباب

 .فلنبني اآلداب الواجبة ثم نتبعها باآلداب املستحبة
 :فيام جيب عىل القايض أن يفعله وال جيوز له تركه: أوال
 : جيب عىل القايض أن يسوي بني اخلصمني يف ثالثة أمور-١
لس أحدمها يف مكـان قريـب أو عـال ُ أي ال جي يف املجلس-أ

واآلخر يف مكان بعيد أو نـازل وإذا كانـا واقفـني فـال يقـدم 
 .وقف اآلخريأحدمها عىل اآلخر أو جيلس أحدمها و

 يف اللفظ أي الكالم فال يسمع من أحدمها كلامت قليلـة -ب
ــد مــن العــدل يف الكــالم  ــل ال ب ــق الكــالم لآلخــر ب ويطل

 .واالستامع هلام
 يف النظر أي ال ينظر ألحدمها ويرصف نظره عـن اآلخـر  -ج

 .بل ينظر هلذا وهذا



والقصد من هذه الرشوط هو أن ال يكرم أحد اخلصمني دون 
اآلخر فينكرس قلبه وتضعف حجته ويـشعر أن القـايض مـع 

 . الطرف اآلخر
 جيب عىل القايض أن ال يقبل اهلدية من أهـل حمـل عملـه -٢

يف البلـدة التـي هـو قاضـيا عليهـا أي من الناس الـذين هـم 
فهؤالء قد يرتافعون إليه فيجاملهم عـىل حـساب احلـق ولـو 

 .قليال
أما إذا سافر وخرج عن البلدة التي هو قاضـيا فيهـا إىل بلـدة 

فيجـوز قـضيه عنـده  هدية ومل يكن لـه أخرى وأهداه صديق
 .قبوهلا حينئذ

بـل  جيب عىل القايض أن ال يسأل املدعى عليه اجلـواب ق-٣
 .أن يفرغ املدعي من كالمه ودعواه

ومل يوفـه فهـو $ ١٠٠٠زيد ادعى أن عمرا استدان منه : مثال
املدعي وعمرو املدعى عليه فيقول القايض للمدعي تكلم أي 



ما هي دعوتك حتى إذا فرغ قال للمدعى عليه تكلم أي دافع 
 .عن نفسك وأخرج عن دعواه

 أن يكمل املـدعي فال حيل للقايض أن يسمع املدعى عليه قبل
 .دعواه
 جيب عىل القايض أن ال يستحلف املـدعى عليـه قبـل أن -٤

 .يطلب املدعي ذلك
فـسمع $ ١٠٠٠ادعـى زيـد بـأن عمـرا اسـتدان منـه : مثال

 .القايض من زيد ثم قال لعمرو تكلم فقال مل أستدن منه شيئا
فريجع القايض لزيد ويقول له ألـك بينـة كالـشهود أو ورقـة 

قال ال بينة يل فهنا لزيد أن يطلب من القايض أن تثبت الدين ف
حيلف عمرا أي يقول له قل واهللا العظيم مل أسـتدن مـن زيـد 

 .وجيب عىل عمرو أن حيلف كي تربأ ذمته$ ١٠٠٠
ففي هذا املثال طلب االستحالف حق للمدعي وهو زيد فال 
جيوز أن يبادر القايض من عند نفسه ويستحلف املدعى عليـه 

 . أن يطلب ذلك زيدأي عمرا قبل



 جيب عىل القـايض أن ال يلقـن اخلـصم حجـة أو يفهمـه -٥
 .كيف يتخلص من حجة خصمه

أي ال يقول ألحد املتنازعني قل كـذا لتحـصل عـىل احلـق أو 
 .يقول لآلخر قل كذا لتندفع حجة خصمك فهذا حرام

 جيــب عــىل القــايض أن ال يتعنــت بالــشهود أي ال يــشق -٦
تهزأ هبـم أثنـاء الـشهادة أو يقـول مل عليهم يف الكالم كأن يس

أتيت لتشهد أو يـرصخ علـيهم أو ينهـره فمثـل ذلـك جتعـل 
 .الناس تنفر من الشهادة وتضيع بذلك احلقوق

 . جيب أن ال يقبل شهادة الشهود إال بعد ثبوت عدالته-٧
 .وقد رشحنا العدالة غري ما مرة فراجع

 .فمن ثبت فسقه مل تقبل شهادته
ُ يعلم أعـدل هـو أو ال ال يقبـل شـهادته ومن خفي حاله فلم

أيضا إال بعد وجود من يزكيه أي يزكي ذلك الشاهد ويـشهد 
بأنه عدل مستقيم صاحب صالة وصوم وبعـد عـن الكبـائر 

 .فحينئذ تقبل شهادته



ثم ذلك املزكي جيب أن يكون هو يف نفـسه عـدال كـي يقبـل 
 .قوله يف غريه

املـشهود عليـه  جيب أن ال يقبـل شـهادة مـن بينـه وبـني -٨
 .عداوة
زيد عرفت عداوته لعمرو فإذا جرت خصومة بني زيد : مثال

وأحد الناس أو عمرو وأحد الناس فال يقبل شهادة زيد عـىل 
عمرو وال شهادة عمرو عىل زيد ألهنام متهامن بسبب ما بينهام 

 .فيخشى أن ال يشهدا باحلق
 .واملراد بالعداوة وجود البغضاء والكره بينهام

ب أن ال يقبـل شـهادة والـد لوالـده وال شـهادة ولـد  جي-٩
 .لوالده

لوجود هتمة املحاباة فال نقبل شـهادة زيـد البنـه وال شـهادة 
 .االبن ألبيه

 أي األجــداد واملـراد بالوالــد مـا يــشمل األصـول والفــروع
 .وأوالد األوالد



أما شهادة األخ ألخيه وأخته وسائر أقاربه فال مانع من قبوهلا 
 . أحد الزوجني لآلخر وشهادة الصديق لصديقهوكذا شهادة

 جيب عىل القايض أن ال يقبل كتاب قاض آخـر إليـه إال -١٠
 .بعد شهادة شاهدين عدلني بام يف الكتاب

أي إذا حكم قاض عـىل شـخص غائـب عـن البلـد بحكـم 
وكتب كتابا إىل القايض الذي يف بلد ذلك الـشخص الغائـب 
فإنه يشرتط لكي يقبل القايض الثاين حكم القـايض األول أن 
يشهد شاهدان عدالن عىل مضمون ما يف الكتاب كي يمـيض 

 .حكم القايض األول ويصري ملزما
ن عمــرا اســتدان منــه زيــد يــسكن يف بغــداد ادعــى أ: مثــال
وكان عمرو غائبا عن البلد وهو متواجد يف البرصة $ ١٠٠٠

فأقام زيد البينة عـىل الـدين وجـاء بالـشهود فحينئـذ حيكـم 
 .القايض غيابيا عىل عمرو بأنه ملزم بدفع مبلغ الدين لزيد

فيكتب القايض بكتاب أي رسالة مكتوبة خيـرب فيهـا أنـه قـد 
 .ة وأنه يطلب تنفيذ احلكمحكم لزيد بالدين لوجود البين



وأنه قد أشهد عىل مضمون الكتاب عيل وسعيد ومها عـدالن 
فيقرأ قايض بغداد مضمون الكتاب عىل الشاهدين ثـم خيـتم 

 .الكتاب بالشمع ويرسله إىل قايض البرصة ومعه الشهود
شهد َفيستلم الربيد قـايض البـرصة ويرسـل عـىل عمـرو ويـ

 .نفذ احلكمالشهود عىل مضمون الكتاب وبذلك ي
فلوال الشاهدان اللذان شهدا عىل مضمون مـا يف الكتـاب مل 

 .يكن لقايض البرصة أن يقبل ما فيه
 :فيام يستحب للقايض أن يفعله ويكره له تركه: ثانيا
يكون املكان واملبنـى الـذي يتخـذه حمـال للحكـم يف  أن -١

يف موضع بارز للنـاس هيتـدي إليـه أهـل البلـد ووسط البلد 
 غريبـا فاملكـان املتطـرف قـد يـشق عـىل النـاس ومن دخلـه

الذهاب إليه وغري البارز قد حيصل صعوبة يف االهتـداء إليـه 
 .السيام ملن كان غريبا عن البلد

 يقـف عـىل بـاب مكتبـه يمنـع من أن ال يتخذ حاجبا أي -٢
 . قبل أن يستأذنالناس من الدخول إليه



بتنظـيم ويستثنى فيام إذا كان هنالـك زحـام فيقـوم احلاجـب 
دخول الناس حسب دوره وعليـه أن خيتـار األمـني الـذي ال 

 .يدخل الناس بحسب الرشاوى أو صالت القربى
     للعبـادة   ال جيلس للقـضاء بـني النـاس يف املـسجد ألنـه-٣
ى بــني النــاس مــن رفــع أصــوات ولغــط الــدعاوال ختلــو و

ــسجد عنهــا ــه امل ــم إن احلــائض وخــصومات ينبغــي تنزي  ث
 .ستطيعان اللبث يف املسجدوالنفساء ال ي

 يستحب للقايض أن ال حيكم ويقيض بني الناس يف عرشة -٤
 :مواضع هي

 عند الغضب أن يكون هنالـك مـا يغـضبه ويـدخل عليـه -أ
 .الناس فيقيض وهو غضبان فلعله ال يعدل

  عند اجلوع الشديد-ب
 . عند العطش الشديد-ج
 . عند شدة الشهوة واالشتياق للجامع-د
 .حلزن املفرط عند ا-هـ



 . عند الفرح املفرط-و
 . عند املرض املؤمل كوجع سن-ح
 عند مدافعة األخبثني أي البول والغـائط وذلـك عنـدما -ط

 .يكون حمترصا
 . عند غلبة النعاس-ي
 . عند احلر والربد الشديدين-ك

والقصد من ذلك أن ال يوجد مشوش عىل ذهن القـايض قـد 
 .حيول بينه وبني اإلصابة يف احلكم

 
 
 
  
  
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .القضاء لغة احلكم
 .فصل اخلصومة بني متنازعني بحكم اهللا: ورشعا

 :ورشوط تولية القايض أحد عرش رشطا هي
اإلســالم والعقــل والبلــوغ واحلريــة والــذكورة والعدالــة ( 

 ).والسمع والبرص والنطق واالستيقاظ واالجتهاد 
 .وله آداب واجبة ومستحبة

 :ة هيفالواجبة عرش
 .أن يسوي بني اخلصمني يف املجلس والكالم والنظر: أوال
 .أن ال يقبل هدية من أهل حمل عمله: ثانيا
ال يسأل املدعى عليـه الكـالم قبـل أن يـتم املـدعي أن :  ثالثا

 .كالمه ودعواه
 .ال يستحلف املدعى عليه إال إذا طلب املدعي ذلكأن : رابعا
 .جييبال يلقن اخلصم حجة أو يفهمه كيف أن : خامسا



 .ال يتعنت بالشهودأن : سادسا
 .ال يقبل شهادة شاهد إال بعد ثبوت عدالتهأن : سابعا
 .ال يقبل شهادة عدو عىل عدوهأن : ثامنا
 .ال يقبل شهادة والد لولده وال بالعكسأن : تاسعا
ــشهد أن : عــارشا ــه إال بعــد أن ي ــاض إلي ــاب ق ــل كت ال يقب

 .بمضمونه شاهدان عدالن
 : أربعة هيواملستحبة

 .لقضاء يف وسط البلد يف موضع بارز للناسجيلس ل: أوال
 .ال يتخذ حاجبا إال لزحام: ثانيا
 .ال جيلس للقضاء يف املسجد: ثالثا

 :رابعا جيتنب احلكم يف عرشة مواضع هي
عند الغضب واجلوع والعطش الـشديدين وشـدة الـشهوة ( 

وعند احلزن والفرح املفرطني وعند املرض املؤمل وعند مدافعة 
 ).د غلبة النعاس وعند احلر والربد الشديديناألخبثني وعن

 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 القايض

 
                     رشوطه                                              آدابه

 اإلسالم والعقل والبلوغ واحلرية والذكورة(       
 واجبة                  مستحبة )       الستيقاظ واالجتهاد والعدالة والسمع والبرص والنطق وا

                                                                                            )    ٤   (     )           ١٠( 
   
 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 اداتكتاب األقضية والشه(                            
َ القضاء إال من اجتمعت فيه مخس عـرشة*وال جيوز أن ييل َ* 

ًخــصلة ْ ــة : َ ــة والذكوري ــل واحلري ــوغ والعق اإلســالم والبل
 أحكام الكتاب والـسنة ومعرفـة اإلمجـاع *والعدالة ومعرفة

ومعرفة االختالف ومعرفة طرق االجتهاد ومعرفة طرف من 
يكـون لسان العـرب ومعرفـة تفـسري كتـاب اهللا تعـاىل، وأن 

 .* وأن يكون مستيقظا*سميعا وأن يكون بصريا
............................................................ 

 . أي يتوىل القضاء ويتوظف فيه*
 . أي أضفنا بعض الرشوط إىل بعضناها ونحن ضغط١٥عدها * 
قوله معرفة أحكام الكتاب والسنة أي معرفة اآليات واألحاديث التي تدل عىل * 

 ثم من هنا إىل قوله ومعرفة تفسري كتـاب اهللا تعـاىل كلهـا ترجـع األحكام الفقهية
 .لرشط واحد وهو االجتهاد وهذه رشوط االجتهاد

 .وكذا أن يكون ناطقا* 
 .أي غري مغفل وال خمتل الفكر بسبب مرض أو كرب* 



ويستحب أن جيلس يف وسط البلد يف موضع بـارز للنـاس *
 . وال يقعد للقضاء يف املسجد*وال حاجب له

 *يف املجلـس واللفـظ: ويسوي بني اخلصمني يف ثالثة أشياء
 .*واللحظ

 . عمله*وال جيوز أن يقبل اهلدية من أهل
عنـد الغـضب واجلـوع : وجيتنب القضاء يف عـرشة مواضـع 

 وعنـد *والعطش وشـدة الـشهوة واحلـزن والفـرح املفـرط
 . ومدافعة األخبثني وعند النعاس وشدة احلر والربد*املرض

............................................................ 
من هنا بدأ املصنف بذكر آداب القايض ومنها واجب ومنها مستحب وقد نثرها * 

 .املصنف وخلط بينها وأنا كنت قد أفردهتا لك يف الرشح
 .إال لزحام* 
 .أي الكالم فيستمع ألحد اخلصمني دون اخلصم اآلخر* 
 .أي النظر* 
 .أهل حمل عمله أي ممن هم حتت وال يته وهو القايض فيهمأي من * 
 .عائد عىل احلزن والفرح واألوىل أن يقول املفرطني* 
 .إذا كان مؤملا* 



 وال حيلفـه إال *وال يسأل املدعى عليه إال بعد كامل الدعوى
 .*بعد سؤال املدعي

 .*وال يلقن خصام حجة وال يفهمه كالما
بــل الــشهادة إال ممــن تثبــت  بالــشهداء، وال يق*وال يتعنــت
 .عدالته

 عىل عـدوه، وال شـهادة والـد لولـده     *وال يقبل شهادة عدو
 .وال ولد لوالده

 إال بعـد شـهادة *ُوال يقبل كتاب قاض إىل آخر يف األحكـام
 .شاهدين بام فيه

............................................................ 
 . دعواه وينهي حديثه أي بعد أن يكمل املدعى*

 .ألن احللف حق للمدعي فإذا مل يطلبه مل جيز أن حيلفه القايض من نفسه* 
 .أي كالما يعرف منه كيف جييب عن احلجة* 
 .أي يشق عليهم ويؤذهيم* 
 . أي من بينهام بغضاء*

 .أي فيام حيكم به القايض األول فهذه العبارة ليست لالحرتاز عن يشء* 
 



 " مسائل عملية "
 

 وىل اإلمام امرأة قاضية فام احلكم؟ -١
  وىل اإلمام قاض مقلد غري جمتهد فام احلكم؟-٢
 أهدى زيد وهو أحد أصحاب القضايا هدية للقـايض ال -٣

 بقصد الرشوة واحلكم لصاحله فام احلكم؟
  قىض القايض حكام وهو غضبان فام احلكم؟-٤
  شهد األب لصالح ابنه يف قضية فام احلكم؟-٥
  شخص معروف بفسقه يف قضية فام احلكم؟ شهد-٦
 

............................................................ 
 . ال جيوز توليته وحيرم ذلك عىل املويل واملوىل-١
 . ال جيوز توليته وحيرم ذلك عىل املويل واملوىل-٢
 .حيرم عىل القايض قبوهلا -٣
 . ينفذ حكمه ولكن يكره ذلك-٤
 .قبل شهادته وترد ال ت-٥
  .  ال تقبل شهادته وترد-٦



  
  
  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب القسمة "
 

 .متييز احلصص بعضها عن بعض: القسمة هي
$ ١٢٠٠٠مات زيد وتـرك ابنـا وأمـا وزوجـة وتـرك : مثال

 ّفذهبوا إىل القايض وطلبـوا أن يقـسم هلـم حصـصهم فعـني
 فوزع هلم حصصهم كل عىل حسب نـصيبه مـن اّعليالقايض 
وللزوجـة الـسدس ، $١٥٠٠ عطيها فلألم الثمن في.املرياث
 .$٨٥٠٠، ولالبن الباقي وهو $٢٠٠٠

ّفهنا وزع القاسم احلـصص عـىل املـشرتكني وميـز احلـصص 
 .بعضها عن بعضها فهذه هي القسمة

 :وهلا ثالثة أركان
 ويعـرف  القاسم وهو الشخص الذي يقسم وهو هنا عيل-١

 .ّأيضا باسم القسام الرشعي
 .$١٠٠٠٠ك وهو هنا الرتكة  املقسوم وهو املال املشرت-٢



وهـو مـن يـوزع علـيهم احلـصص وهـم :  املقسوم عليه-٣
  ).األم والزوجة واالبن ( الورثة هنا

وخالصة موضوع القسمة هو أن يشرتك اثنان فـأكثر يف مـال 
وا عليه من جهة اإلرث أو من جهة الرشاء أو من لسواء حص

ا أو أرضا أو  ال فرق بني كون املقسوم نقود أو غريهابةجهة اهل
 .حبوبا كاحلنطة أو أثوابا أو حديدا أو غريها

فيحتاج الـرشكاء إىل مـن يقـسم املـال بيـنهم وعنـده معرفـة 
 .باحلساب واملساحات فيوزع عليهم احلصص

غـنم املجاهـدون غنـائم كثـرية فهـذه حتتـاج إىل مـن : مثال 
يقسمها بينهم وخيـرج نـصيب الفـارس ونـصيب والراجـل 

 .مويوزع احلصص بينه
وهكــذا نجــد القــسمة تــدخل يف أبــواب متعــددة كــاإلرث 

 فمتى حصل مال مشرتك احتيج إىل  وغريهاوالشفعة واجلهاد
 .كل واحد نصيبهالقسمة ليأخذ 

 



 " رشوط القاسم "
 

قد ذكرنا أن القاسم هو ذلـك الـشخص الـذي يقـسم املـال 
 .املشرتك بني الرشكاء

ذهب الـرشكاء وهو تارة قد يكون معينا من قبل القايض أي ي
 .إىل املحكمة ويطلبون قاسام فيعني هلم القايض شخصا

وتارة ال يكون معينا من قبـل القـايض بـل يـذهب الـرشكاء 
وحيكمون بينهام شخصا ما من أصدقائهم أو من أهل املسجد 

 .مثال
من جهة الـرشكاء ال نـشرتط فيـه سـوى أن يكـون فالقاسم 

 .مكلفا أي عاقال بالغا ال جمنونا وال صبيا
وأما املعني من جهة القايض فهذا خيتلف ألن ما سـيحكم بـه 
سيكون ملزما ألن له سلطة من القايض فحينئذ يـشرتط فيـه 

 :سبعة رشوط هي
 



 . اإلسالم فال يصح أن يكون القاسم كافرا ولو ذميا-١
 . العقل فال يصح أن يكون القاسم جمنونا-٢
 . البلوغ فال يصح أن يكون القاسم صبيا-٣
 .رية فال يصح أن يكون القاسم عبدا ولو مكاتبا احل-٤
 . الذكورة فال يصح أن يكون القاسم امرأة-٥
 . العدالة فال يصح أن يكون القاسم فاسقا-٦
 العلم باحلساب واملساحة كي يستطيع أن يقـسم حـسب -٧

القوانني الرياضية فال يصح أن يكون القاسم جاهال بام حيتاج 
 .إليه من الرياضيات

 
 
 
 
 
 



 " أنواع القسمة "
 

ٌ إفراز، وتعديل، ورد:القسمة ثالثة أنواع ٌ ُ. 
وذلك إذا كانـت احلـصص متـشاهبة ال : قسمة اإلفراز: أوال

 .ختتلف صورهتا وقيمتها
طن مـن حنطـة صـفراء ١اشرتك زيد وعمرو وبكر يف : مثال

ونصبوا قاسام هلم فاحلنطة مكيلـة فيجلبـون هلـم كـيال معينـا 
فيضع القاسم كيلة يف كـل كـيس حتـى ويأتون بثالثة أكياس 

 .يفرغ الطن
فهنا إذا نظرنا إىل كل حصة يف الكيس نجدها ال ختتلـف عـن 
احلصة األخرى يف الصورة والشكل والقيمـة يف الـسوق بـل 

 .هذه مثل تلك
فهذه القسمة تسمى بقسمة اإلفراز وهي أسهل أنواع القسمة 

 فـإذا وال حتتاج سوى إىل فرز كل قسم بحسب وحدة القياس



كان كيال كاله وإذا كان وزنا وزنه وإذا كان ذراعا كاألقمـشة 
 . كاألوراق النقديةواألرايض ذرعه وإذا كان يعد عدا عده

 أكيـاس متـساوية ثـم إذا اتفقـوا عـىل أن ٣فهنا حصل عندنا 
يأخذ زيد هذا الكيس وعمرو ذاك الكيس وبكر ذلك الكيس 

 .ةفال إشكال وإن مل يتفقوا نلجأ إىل القرع
 . جـ- ب-مثل أن نسمي األكياس بالكيس أ 

ثم نأيت بثالثة قصاصات من الورق ونكتـب عـىل كـل رقعـة 
 .اسم واحد من الرشكاء أي زيد وعمرو وبكر

ثم نضع هذه األوراق يف علبة ثم نطلب من شخص مل حيـرض 
الكتابة ونقول له مد يدك وأخرج قصاصة واحدة فإذا خـرج 

م نقول له أخرج قـصاصة ثانيـة اسم زيد أعطيناه الكيس أ، ث
 .فإذا خرج اسم بكر مثال أعطيناه الكيس ب

 .ومل يبق إال الكيس الثالث فيأخذه عمرو
فهذه هي طريقة القسمة وخالصـتها أن نقـسم املـال حـسب 

 .وحدة قياسه ثم نقرع إن مل يتفقوا



قسمة التعـديل وذلـك إذا كانـت احلـصص ختتلـف يف : ثانيا
 .القيمة
 دوانم لكـل ٣و مشرتكان يف بستان مساحته زيد وعمر: مثال

منهام النصف والبستان بعضه مزروع بالتمر وبعـضه مـزروع 
بالعنب وبعضه قريب عىل النهـر وبعـضه بعيـد وبعـضه فيـه 
مساحات مل تزرع وبعضه الرتبـة فيـه أخـصب مـن الـبعض 

 قسم؟ت كيف سهاآلخر فهذ
طـي نعبـأن هنا ال يمكن أن ننظر إىل املـساحة فقـط : اجلواب

هذا دونم ونصف والثاين كذلك الختالف أجزاء األرض يف 
 :القيمة فحينئذ نفعل اآليت

ننظر إىل قيمة أجزاء األرض فإذا فرضـنا أن الـدونم القريـب 
من املاء هو ذو نخل وعنب وأرضه أخصب يعـادل يف قيمتـه 
الدونمني الباقني أي سعر الدونم اجليـد يف الـسوق لنفرضـه 

 الباقيني ومها البعيدان عـن املـاء ، وسعر الدونمني$١٠٠٠٠
 :، فهنا حصل لنا سهامن$١٠٠٠٠



 .$١٠٠٠٠= السهم األول دونم واحد 
 .$١٠٠٠٠= والسهم الثاين دونامن 

فبعد أن نقسم البستان إىل هذين القسمني نحتـاج إىل القرعـة 
 إن مل يتفقا عىل أن يأخذ هذا السهم األول وهذا السهم الثاين

 قبل نأيت بقصاصتني من الـورق ونكتـب فنفعل كام ذكرنا من
عليهام أسامء الرشيكني ونأيت بشخص ليـسحب ورقـة فمـن 

 .لزم بذلكُاسمه أخذ السهم األول ويخرج 
وذلك إذا كانت احلـصص ختتلـف يف القيمـة وكـان يف : ثالثا

 .أحد أجزائها يشء له قيمة مالية خاصة
م ويف ١٠٠٠ ا مـساحتهأرضزيد وعمرو مشرتكان يف : مثال

 م فهذه كيف سنقسمها؟٢٠٠أحد جانبيه دار مبنية مساحتها 
 .  ألف دوالر٥٠ = دارننظر القيمة فلو فرضنا أن ال: اجلواب

 . ألف دوالر٣٠=  بال بناء األرضباقي و



 م لكــل ســهم ٥٠٠ نقــسم األرض كلهــا ســهمني أي فهنــا
ويكون السهم األول مشتمال عـىل األرض والـدار والـسهم 

 .ىل الدارالثاين غري مشتمل ع
ثم نعمل قرعة فمن خرج اسمه أخذ األرض بالـدار، وأخـذ 
ّالثاين األرض بدون الدار، ثم نقول ملن أخذ الدار رد نـصف 

 . ألف دوالر٢٥قيمته لرشيكك أي 
فتكون النتيجة أن أحدمها أخذ الدار واألرض والثـاين أخـذ 

 .األرض ونصف سعر الدار
 تقويم فال بد فيهـا وهنا مسألة وهي أن القسمة متى كان فيها

 .من اثنني وال يكفي الواحد
أي أنه يف قسمة اإلفراز مل يكن هنالـك تقـويم ألن احلـصص 

 .متساوية القيمة فيكفي قاسم واحد
وأما يف قسمة التعديل وقسمة الرد فهنالـك تقـويم أي ننظـر 
ونقوم سعر األرض وسعر الدار ونحوها فربام قـال شـخص 

أعـىل فيحـصل ظلـم ألحـد هي تساوي كذا وتكون قيمتهـا 



الرشيكني ففي هذه احلال ال بد مـن شـاهدين اثنـني عـدلني 
 .ليشهدا بأن القيمة هي كذا من أجل اعتامدها

 .فتلخص أنه يف قسمة اإلفراز يكفي قاسم واحد
ويف قسمة التعديل والرد ال بد من قاسمني اثنني ليعينا القيمة 

 .الدقيقة يف السوق
 الـرشيك بطلـب القـسمة مـن ُوهي هل يلـزم: مسألة أخرى

 الرشيك الثاين؟
بمعنى أن زيدا وعمرا رشيكان يف أرض فقـال زيـد أريـد أن 
نقسمها فقال عمرو ال أريد القسمة أبقها بيننا مشرتكة فلمـن 

 احلق؟
ننظر فإن كان املقسوم ال يـصلح للقـسمة فيحـصل : اجلواب

الرضر فحينئذ ال جياب إىل طلـب القـسمة وإن كـان يـصلح 
 . فيجاب طالب القسمةللقسمة

زيد وعمرو يشرتكان يف حمل صغري لبيع املـواد املنزليـة : مثال
وكان املحل بحيث إذا قسم مل يمكـن أن حيـصل منـه حمـالن 



لصغره فحينئذ إذا طلب زيـد القـسمة فمـن حـق عمـرو أن 
يرفض وال جياب طلـب زيـد ألن املـشرتك بيـنهام ال يـصلح 

 .للقسمة
 طاحونــة صــغرية لطحــن زيــد وعمــرو يــشرتكان يف: مثــال

احلبوب وكانت إذا قسمت ال يمكن جعلهـا طـاحونتني فـال 
 .جياب طالب القسمة للرضر

 فإن قيل فام احلل؟
 .يمكن أن يبيع أحد الرشيكني نصيبه لآلخر: قلنا
م فطلـب ٣٠٠زيد وعمرو مشرتكان يف دار مـساحتها : مثال

اريـن مة ال متنع قيـام دزيد القسمة فينبغي أن جياب ألن القس
 .لكل منهام فال رضر 

فإن فرضنا أن أحد الرشيكني امتنـع مـن قـسمة الـدار أجـرب 
 .عليها من طرف القايض

 
 



 "ّ باب الدعوى والبينات "
 

 .أن خيرب شخص بحق له عىل آخر عند احلاكم: هي الدعوى
  .الشهود: هي والبينة
عنـد عمـرو وعنـدي $ ٥٠قال زيد أمام القايض إن يل : مثال

 .اهدان بكر وعيلعىل ذلك ش
فزيد هو املدعي وإخباره وقوله إن لـه حقـا عـىل عمـرو هـو 

 .الدعوى، وبكر وعيل مها البينة
 :فنقولوهنا نريد يف هذا الباب كيف يقيض القايض 

إذا جاء املدعي واملدعى عليه ومثال أمام القايض قال هلم مـن 
املدعي منكام أي الذي عنده شكوى فإذا قال زيد أنا قـال لـه 

لقايض تكلم فيتحدث زيد بدعواه كأن يقـول هـذا اسـتدان ا
مني ومل يوف أو رضبني أو شتمني أو قتل ابني ونحـو ذلـك 
من الـدعاوى املختلفـة فـإذا فـرغ املـدعي مـن كالمـه قـال 



للمدعى عليه ولنفرضه عمرا تكلـم فلعلـه يعـرتف ويقـر أو 
 .ينكر، فإذا أقر فاألمر واضح حيكم بثبوت احلق عليه

 : ونفى فحينئذ خياطب القايض زيدا قائالوإذا نكر
هل لك بينة فإن كان عنده بينـة وشـهود اسـتدعاهم وسـمع 

 .ًمنهم بعد أن يتأكد من عدالتهم ثم حيكم بناء عىل البينة
 أن وإن مل يكن للمدعي البينة فـإن طلـب زيـد مـن القـايض

يستحلف عمرا فحينئذ يستحلفه القايض فـإن حلـف عمـرو 
باهللا العظيم نافيا احلق فحينئذ حيكم القايض ببطالن الدعوى 
أي يكون احلكم للمدعى عليه ألن القاعدة تقول البينـة عـىل 
من ادعى واليمني عىل من أنكر أي إذا كانت بينـة حكـم هبـا 

 عىل املدعى عليه القايض فإن مل تكن هنالك بينة فحينئذ يكفي
أن حيلف وتسقط الدعوى فهو ال حيتاج إىل أن يقيم بينة عـىل 

 .أنه مل يستدن أي ال بينة عىل النفي إنام البينة لإلثبات
فإن رفض عمرو أن حيلف كأنه خاف أن حيلف بـاهللا فحينئـذ 
ُيرجع القايض اليمني عىل املدعي أي عىل زيد فيقـول لـه قـل 



دان منـي مـثال فـإن حلـف حكـم واهللا العظيم إن عمرا اسـت
 .بذلك اليمنيالقايض له 

 يدعي عىل اآلخر حقـا فكـل واحـد ٌوإذا تداعى اثنان أي كل
منهام مدعي ومدعى عليه فإن كان مع أحدمها بينة حكـم لـه 
هبا وإن مل تكن عند أحدمها بينة فحينئذ ينظر القـايض للـيشء 

إن كـان املدعى به فإن كان بيد أحدمها حكم له بـه بـاليمني و
 .بيدمها معا قسمه بينهام

 مزيد وعمرو يسكنان معا يف بيـت واحـد فتـدعيا أمـا: مثال
القايض فزيد يقول البيت ملك يل وعمرو يقول البيـت ملـك 
يل فإن قدم أحدمها بينة تثبت ملكية الدار لـه حكـم القـايض 

 .هبا
وإن مل يكن مع أحدمها بينة فحينئذ يقول القايض بام أن البيت 

هيام معا أي حتلت سـلطانيهام معـا ومهـا يتـرصفان فيـه يف أيد
يطلب القايض من كل واحد منهام أن حيلف أن البيت فحينئذ 



يحكم القايض بأن البيت ملك هلام عىل سبيل ملكه فإذا حلفا ف
 .الرشكة

وإذا فرضنا أن الذي يسكن يف البيت هو زيد وعمرو يـسكن 
 فيه إنه ملكـه يف بيت آخر وزيد يقول عىل البيت الذي يسكن

وعمرو يقول هو ملكي فحينئذ يقول القايض بام أن البيت يف 
يد زيد فالظاهر أنه ملكه فيطلب من زيـد أن حيلـف بـاهللا أن 

 .البيت ملكا له فإذا حلف حكم القايض بملكية البيت لزيد
من حلف عىل فعل نفسه فيحلـف عـىل وجـه القطـع : مسألة

ا حلـف عـىل وجـه ومن حلف عىل فعل غريه فإن كـان إثباتـ
 .القطع أيضا وإن كان نفيا حلف عىل وجه نفي العلم

طلب القايض من زيد أن حيلف أنه مل يستدن من عمرو : مثال
 .فطريقة احللف أن يقول واهللا العظيم مل أستدن منه

فهنا بت وقطع احلالف بأنه مل يفعل كذا ألن احللف وقع عـىل 
 .فعل نفسه



ات زيد فجـاء عـيل ابنـه ثم م$ ١٠٠زيد أقرض عمرا : مثال
وادعى أن عمرا اقـرتض مـن أبيـه ومل يوفـه فـإذا اسـتحلف 

 .$١٠٠القايض عليا فيقول واهللا العظيم إن أيب قد أقرضك 
فهنا حلف عىل فعل غـريه قاطعـا جازمـا ألن األمـر متعلـق 

فال بـد $ ١٠٠بإثبات يشء أي إثبات أن أباه قد أقرض عمرا 
 .من اجلزم

ثم مات زيد فجـاء عـيل ابنـه $ ١٠٠زيد أقرض عمرا : مثال
عمرو نعم قـد وادعى أن عمرا اقرتض من أبيه ومل يوفه فقال 

أقرضني ولكنه أبرأين من الدين أي تنازل عنه يل فـإذا طلـب 
القايض من عيل أن حيلف فيقول واهللا العظيم ال أعلـم أن أيب 

 .قد أبرأك من دينك
إلنكار أي فهنا حلف عىل فعل غريه ولكن عىل سبيل النفي وا

نفي وإنكار اإلبراء فال حيلف عىل اجلزم ألن هـذا أمـر يعـرس 
الوقوف عليـه والعلـم بـه فقـد يكـون أبـرأه يف أي حلظـة يف 

  .الشارع أو يف السوق فيكتفي بنفي العلم عن نفسه



ثم هذه الطريقة يف احللف جتري يف سائر األيامن ولـو مل تكـن 
 أو نافيـا فيقطـع عند القايض فمن حلف عىل فعل نفسه مثبتا
 .باحللف واهللا قد كان كذا أو واهللا مل يكن كذا

وإذا حلف عىل فعل غريه فإن كان يثبت أمرا فال بد من اجلزم 
أيضا، وإذا كان ينفي أمرا فيكتفي بنفي العلم كي ال يؤاخذ يف 

 .يمينه ويكون متعديا
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 " خالصة الباب "
 

 .متييز احلصص بعضها عن بعض: القسمة
 .قاسم ومقسوم ومقسوم عليه: أركاهنا ثالثةو

والقاسم إن نصب مـن قبـل الـرشكاء فيـشرتط فيـه البلـوغ 
 .والعقل

اإلسـالم والبلـوغ ( وإن نصب من قبل القايض فيشرتط فيه 
 ).والعقل واحلرية والذكورة والعدالة والعلم باحلساب

 .قسمة إفراز فيام إذا تشاهبت احلصص: وللقسمة ثالثة أنواع
 .ة تعديل فيام إذا اختلفت احلصص بالقيمةوقسم

وقسمة رد فيام إذا اختلفت احلصص يف القيمة وامتاز بعـضها 
 .بيشء له قيمة خاصة

ففي قسمة اإلفراز يكفـي قاسـم واحـد ويف قـسمة التعـديل 
 .والرد نحتاج قاسمني ليقيام السعر املناسب



ومتى طلب أحد الرشكاء القسمة فـإن مل يكـن هنالـك رضر 
 .طالب القسمة وإن كان هنالك رضر مل جيبأجيب 

 .والدعوى هي أن خيرب شخص بحق له عىل آخر عند احلاكم
 .والبينة هي الشهود

وطريقــة القــضاء أن يــسأل القــايض املتنــازعني مــن مــنكم 
املدعي؟ ثم يتكلم املدعي بدعواه، ثم يسمع من املدعى عليه 

ال لـه فإن أقر حكم للمدعي وإن أنكر، رجع عىل املدعي فقـ
هل لك بينة، فإن كان له بينه حكم هبـا، وإن مل يكـن لـه بينـة 
وطلب من القايض أن حيلف املدعى عليه فيستحلفه القـايض 
فإن حلف ردت الدعوى وحكم للمدعى عليه، وإن مل حيلف 
ردت اليمني عىل املدعي فإن حلف استحق احلق وحكـم لـه 

 .القايض
 وال بينـة عى عليـهوإذا تداعى اثنان أي كل منهام مدعي ومد

 فينظر القـايض فـإن كـان املـدعى بـه بأيـدهيام معـا ألحدمها
 .استحلفهام وحكم بالرشكة بينهام مناصفة



وإن كان املدعى به عنـد أحـدمها اسـتحلفه القـايض وحكـم 
 .بملكيته له

 .ومن حلف عىل فعل نفسه فيحلف عىل اجلزم
 ومن حلف عىل فعل غريه فينظر فإن كان إثباتا فيحلـف عـىل

 .اجلزم وإن كان نفيا فيحلف عىل نفي العلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 القسمة

 
                  أركاهنا                                               أنواعها

        
          إفراز        تعديل        رد                     قاسم     مقسوم      مقسوم عليه

       
 من القايض              من الرشكاء      
 إسالم وعقل وبلوغ وحرية          ( )عقل وبلوغ  ( 

 )                              وذكورة وعدالة وعلم باحلساب 
 
   
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

          فصل(                                
 :ويفتقر القاسم إىل سبعة رشائط

اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والذكورة والعدالة والعلـم 
 .باحلساب

 *.فإن تراىض الرشيكان بمن يقسم بينهام مل يفتقر إىل ذلك
 .مل يقترص فيه عىل أقل من اثنني* وإن كان يف القسمة تقويم

* ا ال رضر فيـهوإذا دعا أحد الرشيكني رشيكه إىل قـسمة مـ
 .لزم اآلخر إجابته

 
............................................................ 

 .إي إىل مجيع تلك الرشوط بل حيتاج إىل العقل والبلوغ فقط* 
 .كام يف قسمة التعديل والرد* 
 بأن كان املال املشرتك بينهام ال تبطل منفعته فإذا كان محاما أمكن جعله محـامني* 

 . إىل مطلبه للرضركوإذا كان بيتا أمكن جعله بيتني، فإن مل يمكن مل جيب الرشي
 



 فصل
 

 .وإذا كان مع املدعي بينة سمعها احلاكم وحكم له هبا
* وإن مل تكن بينة فالقول قول املدعى عليه بيمنـه، فـإن نكـل

َّعىل اليمني ردت  *.عىل املدعي فيحلف ويستحق* ُ
أحدمها فالقول قـول صـاحب اليـد شيئا يف يد * وإذا تداعيا

ِوإذا كان يف أيدهيام حتالفا وجعل.بيمنه  .بينهام* ُ
 .ومن حلف عىل فعل نفسه حلف عىل البت والقطع

فإن كان إثباتا حلـف عـىل البـت : ومن حلف عىل فعل غريه
 .والقطع، وإن كان نفيا حلف عىل نفي العلم

............................................................ 
 .النكول عىل اليمني هو االمتناع منه بعد أن يطلبه منه القايض* 
 .أي اليمني* 
 .أي ما ادعاه* 
 أي كان كل منهام يدعي ملك هذا اليشء* 
 .مناصفة* 

 



 " مسائل عملية "
 

نصب القايض قاسام بني رشيكني وكان جاهال باحلـساب  -١
 فهل تصح قسمته؟

 قسم بينهام فهل يصح؟ نصب الرشيكان ذميا لي-٢
 كيلو من املـوز ونـصبا قاسـام بيـنهام ١٠٠٠ لزيد وعمرو -٣

 فكيف يقسم؟
 لزيد وعمـرو بـستان كبـري بعـضه أخـصب مـن بعـض -٤

 وأفضل فكيف يقسم بينهام؟
 

............................................................ 
 .به ال تصح قسمته ألنه يشرتط فيه أن يكون عارفا -١
 . نعم يصح ما دام أنه من جهة الرشيكني-٢
 كيلو لكل رشيك ثم إن اتفقا عىل قبول هذه الكومة أو تلـك ٥٠٠ يقوم بوزن -٣

 .فال إشكال وإن مل يتفقا أقرع بينهام
 ننظر قيمة اجلزء اخلصب فـإذا فرضـنا أن مـساحته الربـع وكـان بقيمـة بقيـة -٤

 .ن مل يتفقاالبستان فنجعلهام سهمني ثم نقرع بينهام إ



  لزيد وعمرو أرض يف جانب منها بيت فكيف تقسم ؟-٥
 ادعى زيد عىل عمرو أنه قد قذفه وجاء بشاهدين عـدلني -٦

 وأنكر عمرو ذلك وحلف باهللا فلمن حيكم القايض ؟
 ادعى زيد وعمرو أن هذه السيارة ملـك هلـام وكانـت يف -٧

 بيت زيد فلمن حيكم القايض؟
 حيلف أن مورثه مل يـستلم ثمـن  طلب القايض من زيد أن-٨

 ما باعه من دار فكيف حيلف؟
 
 

............................................................ 
 هنا تقسم بقسمة الرد فنقسم األرض نصفني ونعترب كل قسم سهام ثم نقرع ثم -٥

 .من استحق البيت بالقرعة رد نصف قيمة البيت لرشيكه
عمرو حد القذف لوجود البينة وال ينفع حلف املدعى عليه  حيكم لزيد وجيلد -٦

  .مع البينة
  .  بام أهنا عند زيد ويف يده فيحكم له هبا باليمني ما مل يكن عند عمرو بينة-٧
بام أنه طلب منه أن حيلف عىل فعل غريه وكان احللف نفيا فيقول أقـسم بـاهللا  -٨

 .عه من عمروالعظيم أين ال أعلم أن مورثي استلم ثمن ما با



  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب الشهادة "
 

 .أن خيرب شخص بحق لغريه عىل غريه بلفظ خاص: الشهادة
 .$١٠٠شهد عيل وبكر أن عمرا اقرتض من زيد : مثال

لشخص وهـو زيـد عـىل $ ١٠٠فهنا قد أخربا بحق وهو الـ 
 .شخص آخر وهو عمرو فهذه هي الشهادة

 َ الشهادةُ الشخصَأي جيب أن يؤدي  " اصبلفظ خ "وقولنا 
 . أن عمرا قد اقرتض من زيد كذاُ كأن يقول أشهدُبلفظ أشهد

فال يصح أن تؤدى الشهادة بغريها من األلفاظ مثل أعلـم أو 
ًأرى أو أتيقن، فلفظ الشهادة فيه معنـى تعبـدي فيتعـني هـو 

 .وإن كان بمعناه فليفهم هذامن األلفاظ دون غريه 
شـاهد ومـشهود لـه ومـشهود عليـه : شهادة مخسةوأركان ال

 .ومشهود به وصيغة
 .فالشاهد هنا هو عيل وبكر

 .هد لصاحلهُواملشهود له هو زيد أي الذي ش



 .واملشهود عليه هو عمرو أي املشهود ضده
 .$١٠٠واملشهود به هنا هو الدين وهو 

والصيغة وهي اللفظ املستعمل وهو قوله أشهد بأن عمرا قـد 
 .زيد كذااقرتض من 

 :ويشرتط يف الشاهد ستة رشوط هي
 . اإلسالم فال تقبل شهادة الكافر ولو ذميا-١
 . البلوغ فال تقبل شهادة الصبي-٢
 . العقل فال تقبل شهادة املجنون-٣
 . احلرية فال تقبل شهادة العبد ولو مكاتبا-٤
 . العدالة فال تقبل شهادة الفاسق-٥
أنه ال تقبـل شـهادة عـدو  عدم االهتام فقد ذكرنا من قبل -٦

عىل عدو للكراهية وال تقبل شهادة والـد لولـده وال شـهادة 
 .ولد لوالده للمحاباة

 
 



 " رشوط العدالة "
 

 رشوط أربعـةاجتمعـت فيـه ال يكون الشخص عدال إال إذا 
 :هي
 .اجتناب الكبائر وهي عديدة وقد ألفت الكتب فيها: أوال

 وتأخري لرسقة والقذفمثل القتل بغري حق والزنا واللواط وا
 . بغري عذرالصالة عن وقتها

 .فمن اقرتف كبرية واحدة سقطت عدالته
 .فإذا تاب وحسنت توبته رجعت عدالته

 . من الصغائريشءعدم اإلرصار عىل : ثانيا
 .والصغرية هي الذنب الذي ال يعد من الكبائر

         مثـل النظــر إىل احلــرام أو سـامع املعــازف أو كــشف العــورة
 .كاللعب بالطاولة املعروفة) الزار ( اللعب بالنرد و أ

ومل يـرص عليهـا أي مل أو صـغائر فمتى فعل املـسلم صـغرية 
 .يداوم عليها فحينئذ ال تسقط عدالته



 :فإن أرص وداوم عىل بعض الصغائر ففيه تفصيل 
 .فإن كانت حسناته أكثر من سيئاته مل تسقط عدالته

 . حسناته فتسقط عدالتهوإن كانت سيئاته أكثر أو تساوي
 .أن يكون سليم العقيدة: ثالثا

بأن ال يعتقد شيئا يكفر به أو يفسق فإن كـان ال يكفـر بـه وال 
 .يفسق فال ترد شهادته

مثال ما يكفر به اعتقـاد قـدم العـامل  أي اعتقـاد أن يشء مـن 
 .الكون مل خيلقه اهللا سبحانه بل هو موجود منذ األزل

 .الصحابةساب : ومثال ما يفسق به
يعتقـد أن اهللا سـبحانه ال من : ومثال ما ال يكفر به وال يفسق

يرى يوم القيامة ويقوم بتأويل اآليات الـواردة عـىل خـالف 
 .احلق فيها فهذا ال ترد شهادته لقيام الشبهة

 .أن يكون مأمون الغضب: الرابع
ــزور  ــول ال ــضب يف ق ــد الغ ــث ال توقعــه نفــسه عن أي بحي

 .لذنوبوالكذب ونحو ذلك من ا



ــاس مــستقيم مــا مل يغــضب فــإذا غــضب فعــل  فــبعض الن
 .األفاعيل

 .فمثل هذا ال يكون عدال وال تقبل شهادته
فإذا استجمع هذه الرشوط كان عدال ولكن ال تقبـل عدالتـه 
إال إذا اتصف بآمر خامس وهـو أن يكـون متخلقـا بمـروءة 

 .مثله
 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول

 .يفعل اإلنسان املباحات املشينة لصاحبهاهي أن ال : املروءة
أي ال يفعل فعال هو مباح ولكن الناس ترتفع عنه وتستصغر 

 .فاعله ويسقط من أعني الناس
مثل أن خيرج شخص يميش بني الناس وال يسرت سوى عورته 
 من الرسة إىل الركبة ويكشف باقي جسده من غري فقر وعوز

تـي تـسقط املـروءة فمثل هذا يعد مـن خـوارم املـروءة أي ال
 .وتقلل احرتامه بني الناس



ومثل أن يعرف الشخص باللعب بني الصبيان يف الشوارع أو 
 .خيرج حافيا يميش بني الناس

ثم املروءة ختتلف بـاختالف األشـخاص واخـتالف الزمـان 
 .واملكان

فأما اختالف األشـخاص فالـرشيف مـن النـاس وصـاحب 
ق بـه أن يفعـل كثـريا مـن املقامات العالية كالفقيه فهذا ال يلي

األمور املباحة فإذا فعلها سقطت مروءته بخـالف الـشخص 
 .العادي ال تسقط مروءته بتلك األشياء

وأما اختالف الزمان واملكان فألن املـروءة تتعلـق بمباحـات 
 .ختتلف أعراف الناس فيها

 لرأسـه ال يـضع ا فمثال كان يعد يف السابق من يمـيش كاشـف
 ذاقط املروءة ال تقبـل شـهادته بيـنام هـالقلنسوة ونحوها سا

 .اليوم يف أكثر األماكن أمر عادي شائع غري مرفوض



فإذا فهم هذا فاملروءة رشط لقبول الـشهادة وليـست رشطـا 
ة ال تـسقط عدالتـه ولكـن ال ءللعدالة فمن كان ساقط املـرو

 .تقبل شهادته
فظهر أن كل من تقبل شهادته فهو عدل وليس كل عدل تقبل 

 . إال إذا كان صاحب مروءةشهادته
وظهر أن العدالة ال ختتلـف بـاختالف األشـخاص واملكـان 

 .والزمان بخالف املروءة فهي ختتلف
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أنواع الشهادة "
 

 : أنواع هيمخسةتتنوع الشهادة بحسب ما يقبل فيها إىل 
 .ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هالل رمضان :أوال
 بأين رأيت الليلـة هـالل رمـضان جاء زيد وقال أشهد: مثال

 .فيأمر احلكام بصيام شهر رمضان
 ما يقبل فيه رجل واحد مع اليمـني وذلـك يف الـشهادة :ثانيا

ــة والــشفعة  ــع واإلجــارة واحلوال ــاألموال كــالقرض والبي ب
 .ونحوها

أي إذا كانت الدعوى هي دعوى بامل لفالن عىل فـالن فإنـه 
 .ن املدعييصح أن نكتفي بشاهد رجل مع اليمني م

ومل يـسدد $ ٥٠ادعى زيد بأن عمرا اشرتى منه ثوبا بـ : مثال
الثمن فيقول له القايض هل لـك بينـة فيقـول عنـدي شـاهد 
واحد وهو بكر فيشهد بكر بأن عمرا اشرتى منه الثوب بثمن 



مؤجل ثم يطلب القايض من زيد أن حيلف باهللا العظـيم عـىل 
 . له به وحيلف أيضا أن شاهده صادق فيام شهدذلك

 .$٥٠فإذا حلف حكم القايض عىل عمرو بالـ 
فهنا ليس عنده شاهدان ولكن بام أن الـدعوى تتعلـق باملـال 

 .فاكتفى الرشع بشاهد رجل مع اليمني من املدعي
فهذا النوع أعني ما يتعلق باملال يمكن أن يقبل فيه أحد أمـور 

 :ثالثة
 . شاهدان رجالن-١
 .زيد باملال مع هند وليىل رجل واحد وامرأتان كأن يشهد -٢
 . رجل واحد مع اليمني من املدعي كام مثلنا به-٣

ما يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربعة نسوة وذلك فـيام ال : ثالثا
 .يطلع عليه الرجال غالبا

أي الغالب أن ال يطلع عليه إال النـساء وأحيانـا قليلـة يطلـع 
 .عليه الرجال مثل الشهادة بالوالدة والرضاعة



ا شهد رجالن أو رجل واحد وامـرأة أو أربـع نـسوة بـأن فإذ
زيدا رضع مع هند زوجته فحينئذ يأمر القايض بالتفريق بينهام 

 . ألهنا أخته من الرضاعة
 . للنساءوكذا قد نحتاج لشهادة النساء يف العيوب الداخلية

فقد قدمنا أن الزوج له حق أن يطلب فسخ النكاح إذا كانـت 
ء أو أهنا زائلة البكارة وقد تزوجهـا عـىل  أو رتقازوجته قرناء 

أهنا بكر فيأمر القايض بأربعة نساء من أهل العدالـة فـيطلعن 
عليها ويرين عورهتا فإن رأينها كام وصف الزوج شـهدن بـه 

 .وحكم بفسخ الزواج
ما ال يقبل فيه إال رجالن وذلك فيام ال يقصد منه املـال : رابعا

 .ويطلع عليه الرجال غالبا
 .لزواج والطالقمثل ا

 فال بد من ًفشهود الزواج كام قد منا ال يمكن أن يكونوا نساء
 .رجلني عىل األقل



وبعبارة أخرى كل الشهادات يكفي فيها شاهدان رجالن إال 
 .يف الشهادة بالزنا

ومن هذا النوع الشهادة بام يوجب حدا كفالن رشب مخـرا أو 
شـهادة قذف أو رسق فال بد مـن شـهادة رجلـني وال ينفـع 

 .النساء ولو كن عرشة
ما ال يقبل فيه إال شهادة أربعة رجال وهـو الـشهادة : خامسا
 .بالزنا

 حـد م رجال عدول بأن زيدا زنى هبند أقيم عليه٣فإذا شهد 
 .القذف كام قد ذكرنا

 هذه األنـواع اخلمـسة لوجـدنا أن بعـضها متعلـق اولو تأملن
 .بحق اهللا وبعضها متعلق بحقوق اآلدميني

 : الشهادات املتعلقة بحقوق اآلدميني فثالثةفأما
ما يتعلق باملال فهذا يقبل فيه رجالن أو رجل وامرأتان : أوال

 .أو رجل واحد مع يمني املدعي



ما ال يطلع عليه الرجال غالبا كالوالدة والرضاع فهـذه : ثانيا
 .يقبل فيها رجالن أو رجل وامرأتان أو أربعة نساء

جال غالبا كالنكاح والطـالق فهـذه ال ما يطلع عليه الر: ثالثا
 .يقبل فيها إال رجالن فقط

وأما الشهادات التي فيها حـق هللا فثالثـة كلهـا ال يقبـل فيهـا 
 :النساء وهي

 .ما يقبل فيها شاهد رجل وهو الشهادة هبالل رمضان: أوال
ما ال يقبل فيها إال شاهدان رجـالن وهـو الـشهادة بـام : ثانيا

الزنـا كالـشهادة بالـرسقة ورشب يوجب حدا وعقوبـة عـدا 
 .اخلمر
 .ما ال يقبل فيها إال أربعة رجال وهي الشهادة بالزنا: ثالثا

فهذه الثالثة لو شـهد فيهـا امرأتـان أو أربعـة نـساء مل تقبـل 
 .الشهادة

 
 



 " مسألتان "
 

 :ة مواضع هيستال تقبل شهادة األعمى إال يف : أوال
 .قد مات أن يشهد باملوت أي يشهد بأن فالنا -١
 . أن يشهد بالنسب أي يقول بأن فالنا هو ابن فالن-٢
 أن يشهد بامللـك املطلـق أي يـشهد بامللـك مـن غـري أن -٣
 .ضيفه لسبب معني من بيع أو هبةي

ادعى زيد بأن القطعة الفالنية من األرض هي ملك له : مثال
يدعي بأن هذه األرض ملكه فهنا من وال يوجد منازع له أي 

 .ألة متعلقة باملال فنكتفي بشاهد مع يمني املدعيبام أن املس
 . يمكن أن يشهد بأن هذه األرض ملك لفالنفاألعمى

زيد قد اشرتاها أو وال يقبل إضافته لسبب كأن يقول األعمى 
 .ألن هذا حيتاج إىل إبصاروهبها له فالن، 



واألصل أن ال تقبل شـهادة األعمـى ولكـن قبلـت يف هـذه 
الثالثة ألن هذه األمور قد تـستفيض بـني النـاس أي تنتـرش 

 .وتذيع واألعمى يسمعها فيشهد هبا
 يف املحكمة مثال أن يرتجم الكالم فهو حينام يعمل مرتمجا -٤

 .فإنه يشهد بأن معنى الكالم الذي سمعه هو كذا وكذا
 .فهذا يقبل ألنه ال حيتاج إىل إبصار بل إىل سمع

 .مى ما شهد به قبل الع-٥
رأى زيد بأن عمرا قد باع كذا لعيل ثم عمي زيـد فهنـا : مثال

 .تقبل شهادته بالبيع ألهنا منسوبة ملا قبل العمى
 .املضبوط أي املمسوك باليد -٦

جاء زيد وأقر بأذن عمرو األعمى أنه قد طلـق زوجتـه : مثال
هندا فيمسكه األعمى من يده وال يفلتـه حتـى يـصل بـه إىل 

م القايض بأن زيدا قد أقر بطـالق زوجتـه املحكمة فيشهد أما
قبلـت ألنـه يقطـع بـأن وإنام فحينئذ تقبل وهذه صورة نادرة 



أمسكه حتى شهد بذلك أمـام قد زيدا هو الذي أخربه بكذا و
  .القايض
ال تقبل شهادة املرء إذا كان جير هبا نفعا لنفسه أو يدفع : الثانية

 .عنها رضرا
فالنـا قـد كاتـب بـأن ه املال تقبل شـهادة الـسيد لعبـد: مثال

 .استدان من عبده
 .ألن عبده من ماله فرتجع شهادته لصالح نفسه

العاقلة وهم عصبة القاتل إذا شـهدوا بفـسق الـشهود : مثال
قـد يكـون الذين شهدوا واقعة القتل فال يقبل تفسيقهم ألنه 

 ال يغرموا املال ألنه قد قـدمنا أن الديـة يف شـبه تفسيقهم كي
 . عىل العاقلةالعمد واخلطأ

 
 
  
  



 " خالصة الباب "
 

 .أن خيرب شخص بحق لغريه عىل غريه بلفظ خاص: الشهادة
شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود بـه : وأركاهنا مخسة

 .وصيغة
اإلسالم والبلـوغ والعقـل (  ستة رشوط ويشرتط يف الشاهد

 ).واحلرية والعدالة وعدم االهتام
 الكبائر وعـدم اإلرصار عـىل اجتناب: ورشوط العدالة أربعة

الصغائر إذا مل تكن حسناته أكثر من سيئاته، وأن يكون سليم 
العقيدة من بدعة يكفر هبا أو يفسق وأن يكـون مأمونـا عنـد 

 .الغضب
 .فإذا أضيف إليه املروءة قبلت شهادته

 :وأنواع الشهادة مخسة
 . ما يقبل فيها شاهد رجل وهو رؤية هالل رمضان-١



فيها شاهد مع يمـني املـدعي وذلـك فـيام يتعلـق  ما يقبل -٢
 .باملال
 ما يقبل فيها شهادة رجل وامرأتان أو أربعة نساء وذلـك -٣

 .فيام ال يطلع عليه إال النساء
 ما ال يقبل فيه إال شاهدان رجالن وهو فـيام يطلـع عليـه -٤

 .الرجال غالبا ومل يكن متعلقا باملال
 رجـال وذلـك يف شـهادة  ما ال يقبل فيه إال شهادة أربعة-٥

 .الزنى
 :وال تقبل شهادة األعمى إال يف ستة مواضع 

يف املوت والنسب وامللك غري املضاف لسبب والرتمجة ومـا ( 
شهد به قبل العمى ومـا شـهد بـه حـال اإلمـساك باملـشهود 

 ).عليه
وال تقبل شهادة رجل أو مجاعة جتر شهادهتم نفعا هلم أو تدفع 

 .رضا عنهم
 



 "وضيحية  خمططات ت"
 " املخطط الرئييس "

 
 الشهادة

 

                        أركاهنا                                        أنواعها
 .   ما يقبل فيه رجل واحد                                                                                                    

                 ما يقبل فيه رجل واحد مع اليمني    مشهود له    مشهود عليه    مشهود به   صيغة       شاهد              
ما يقبل فيه رجل واحد وامرأتان                                                                                                            اإلسالم والبلوغ والعقل ( 

 .أو أربعة نساء                                                                                                        )  واحلرية والعدالة وعدم االهتام
 .  ما يقبل فيه رجالن فقط                                                                                                     

 .ما يقبل فيه أربعة رجال فقط                                                                                                       
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                 
: إال ممـن اجتمعـت فيـه مخـس خـصال* وال تقبل الـشهادة

 .اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والعدالة
أن يكون جمتنبا للكبـائر غـري مـرص *: وللعدالة مخس رشائط

مأمونـا عنـد * سـليم الـرسيرة* مـن الـصغائر* ىل القليلع
 *.الغضب حمافظا عىل مروءة مثله

............................................................ 
 .وهي اإلخبار بحق لغريه عىل غريه* 
الصحيح أهنا أربعة رشائط، والرشط األخري هو رشط يف قبـول الـشهادة ال يف * 

 .العدالة
 . عىل يشء منهاأي* 
 .ما مل تكن حسناته أكثر من سيئاته* 
 .أي العقيدة باجتناب بدعة مكفرة أو مفسقة* 
أي ممن هو يف مثل حاله فلو أن رجال عايل القدر رشيفا ترصف بام يشعر بخفـة * 

 .لسقطت مروءته وإن مل تسقط عن العوام من الناس



 فصل
 

 .حق اهللا تعاىل وحق اآلدمي: واحلقوق رضبان
 :أما حقوق اآلدميني فثالثة أرضبف

رضب ال يقبل فيه إال شاهدان ذكران، وهو ما ال يقصد منـه 
 .*املال ويطلع عليه الرجال

ب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمني رضو
 .كان القصد منه املال املدعي، وهو ما

ورضب يقبل فيه رجالن أو رجـل وامرأتـان أو أربـع نـسوة 
 *.يطلع عليه الرجالوهو ما ال 

وأما حقوق اهللا تعاىل فال تقبل فيها النساء وهـي عـىل ثالثـة  
 :أرضب

 .رضب ال يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا
............................................................ 

 .كالنكاح* 
 .كالوالدة* 



 .من احلدود* ورضب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا
 .رضب يقبل فيه واحد وهو هالل رمضانو

 : مواضعستةوال تقبل شهادة األعمى إال يف 
 بـه قبـل * والرتمجة وما شهد*املوت والنسب وامللك املطلق

 .*العمى وعىل املضبوط
 . جار لنفسه نفعا وال دافع عنها رضا*وال تقبل شهادة

 
 
 

............................................................ 
 .كالرسقة ورشب اخلمر* 
 .أي غري املقيد واملضاف إىل سبب كالبيع أو اهلبة بل يقوله هذا ملك لفالن* 
أي ما حرضه وحتمله قبل العمى وليس املعنى أنه شهد بـه أمـام القـايض قبـل * 

 .العمى فإن املسألة مفروضة يف شهادة األعمى حال عامه
 .أي املمسوك باليد واملحرض للقايض* 
 . كشهادة السيد لعبده*

 



 " مسائل عملية "
 

فهـل $ ١٠٠ شهد صبي بأن زيدا قد استدان مـن عمـرو -١
 تقبل شهادته؟

 شهد شخص ال يصوم رمضان من غري عذر بأن فالنا قد -٢
 قتل فالنا فهل تقبل شهادته؟

  نسوة عىل عقد نكاح فهل يصح؟٤ شهدت -٣
 عىل وحلف$ ١٠٠٠ شهد زيد بأن عمرا استدان من عيل -٤

 ذلك عيل فهل حيكم له القايض؟
 
 

............................................................ 
 . ال تقبل شهادته لعدم البلوغ-١
 . ال تقبل شهادته لعدم العدالة-٢
 . ال يصح ألن هذا مما يطلع عليه الرجال فال بد من شاهدين ذكرين-٣
 .الدعوى متعلقة باملال فيكفي ذلك نعم حيكم له للشاهد واليمني ألن -٤
 



  شهدت امرأة برؤية هالل رمضان فهل تصح شهادهتا؟-٥
 نسوة عـىل حادثـة زنـا فهـل ٤ شهد ثالثة شهود ذكور و-٦

 تقبل شهادهتم؟
قبل العمـى  شهد أعمى بأن زيدا قد باع بيته لعمرو بكذا -٧

 فهل تقبل شهادته؟
له قـد أقـرض  شهد زيد بأن عبده عمرا الذي يتاجر بأموا-٨

 عليا فهل تقبل شهادته؟ 
 
 
 

............................................................ 
 . ال تصح شهادهتا ألن هذا من حق اهللا وال يقبل فيه النساء-٥
ون يف شـهادة الزنـا وال م ال يقبل ألن الذكور أقل من أربعـة والنـساء ال يقـد-٦

 . ألن هذا من حق اهللايؤخرون
 .  شهد البيع قبل العمى وأدى الشهادة بعد العمى فال يرضه نعم تقبل ألن-٧
 . ال يقبل ألن شهادته جتر نفعا له-٨



 " عقد جامع لكتاب األقضية والشهادات"
 

 .القضاء هو الفصل بني املتنازعني بحكم اهللا
 .وللقايض رشوط وآداب كنا قد ذكرناها

ن للمـدعي بينـة وكيفية القضاء أن ينظر يف الدعوى فـإن كـا
 .حكم هبا وإال حكم للمدعى عليه بيمنه عىل تفصيل ذكرناه

 .والبينة هي الشهود
 مخسة رشوط اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية هميشرتط فيف

 .والعدالة
الشهادة مخسة أنواع بحسب ما يكفي للشهادة مـن شـاهد ثم 

 أو شاهدين عىل تفصيل ذكرناه
قاسـام ليقـسم املـال بـني  من عمل القايض أن ينـصب ّثم إن

 .الرشكاء إما بالفرز أو بالتعديل أو بالرد
 .وهبذا نكون قد مجعنا أطراف هذا الكتاب وفصوله

 



 "املسائل الضعيفة يف كتاب األقضية والشهادات  "
 

ضــعيف ) وأن يكــون كاتبــا (  قولــه يف رشوط القــايض -١
 واملعتمد أنه ال يشرتط أن يكون كاتبا بل يـصح ولـو كـان ال

 .يعرف الكتابة
 .واهللا أعلم

 .واحلمد هللا رب العاملني
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " باب الشهادة "
 

 .أن خيرب شخص بحق لغريه عىل غريه بلفظ خاص: الشهادة
 .$١٠٠شهد عيل وبكر أن عمرا اقرتض من زيد : مثال

لشخص وهـو زيـد عـىل $ ١٠٠فهنا قد أخربا بحق وهو الـ 
 .شخص آخر وهو عمرو فهذه هي الشهادة

 َ الشهادةُ الشخصَأي جيب أن يؤدي  " اصبلفظ خ "وقولنا 
 . أن عمرا قد اقرتض من زيد كذاُ كأن يقول أشهدُبلفظ أشهد

فال يصح أن تؤدى الشهادة بغريها من األلفاظ مثل أعلـم أو 
ًأرى أو أتيقن، فلفظ الشهادة فيه معنـى تعبـدي فيتعـني هـو 

 .وإن كان بمعناه فليفهم هذامن األلفاظ دون غريه 
شـاهد ومـشهود لـه ومـشهود عليـه : شهادة مخسةوأركان ال

 .ومشهود به وصيغة
 .فالشاهد هنا هو عيل وبكر

 .هد لصاحلهُواملشهود له هو زيد أي الذي ش



 .واملشهود عليه هو عمرو أي املشهود ضده
 .$١٠٠واملشهود به هنا هو الدين وهو 

والصيغة وهي اللفظ املستعمل وهو قوله أشهد بأن عمرا قـد 
 .زيد كذااقرتض من 

 :ويشرتط يف الشاهد ستة رشوط هي
 . اإلسالم فال تقبل شهادة الكافر ولو ذميا-١
 . البلوغ فال تقبل شهادة الصبي-٢
 . العقل فال تقبل شهادة املجنون-٣
 . احلرية فال تقبل شهادة العبد ولو مكاتبا-٤
 . العدالة فال تقبل شهادة الفاسق-٥
أنه ال تقبـل شـهادة عـدو  عدم االهتام فقد ذكرنا من قبل -٦

عىل عدو للكراهية وال تقبل شهادة والـد لولـده وال شـهادة 
 .ولد لوالده للمحاباة

 
 



 " رشوط العدالة "
 

 رشوط أربعـةاجتمعـت فيـه ال يكون الشخص عدال إال إذا 
 :هي
 .اجتناب الكبائر وهي عديدة وقد ألفت الكتب فيها: أوال

 وتأخري لرسقة والقذفمثل القتل بغري حق والزنا واللواط وا
 . بغري عذرالصالة عن وقتها

 .فمن اقرتف كبرية واحدة سقطت عدالته
 .فإذا تاب وحسنت توبته رجعت عدالته

 . من الصغائريشءعدم اإلرصار عىل : ثانيا
 .والصغرية هي الذنب الذي ال يعد من الكبائر

         مثـل النظــر إىل احلــرام أو سـامع املعــازف أو كــشف العــورة
 .كاللعب بالطاولة املعروفة) الزار ( اللعب بالنرد و أ

ومل يـرص عليهـا أي مل أو صـغائر فمتى فعل املـسلم صـغرية 
 .يداوم عليها فحينئذ ال تسقط عدالته



 :فإن أرص وداوم عىل بعض الصغائر ففيه تفصيل 
 .فإن كانت حسناته أكثر من سيئاته مل تسقط عدالته

 . حسناته فتسقط عدالتهوإن كانت سيئاته أكثر أو تساوي
 .أن يكون سليم العقيدة: ثالثا

بأن ال يعتقد شيئا يكفر به أو يفسق فإن كـان ال يكفـر بـه وال 
 .يفسق فال ترد شهادته

مثال ما يكفر به اعتقـاد قـدم العـامل  أي اعتقـاد أن يشء مـن 
 .الكون مل خيلقه اهللا سبحانه بل هو موجود منذ األزل

 .الصحابةساب : ومثال ما يفسق به
يعتقـد أن اهللا سـبحانه ال من : ومثال ما ال يكفر به وال يفسق

يرى يوم القيامة ويقوم بتأويل اآليات الـواردة عـىل خـالف 
 .احلق فيها فهذا ال ترد شهادته لقيام الشبهة

 .أن يكون مأمون الغضب: الرابع
ــزور  ــول ال ــضب يف ق ــد الغ ــث ال توقعــه نفــسه عن أي بحي

 .لذنوبوالكذب ونحو ذلك من ا



ــاس مــستقيم مــا مل يغــضب فــإذا غــضب فعــل  فــبعض الن
 .األفاعيل

 .فمثل هذا ال يكون عدال وال تقبل شهادته
فإذا استجمع هذه الرشوط كان عدال ولكن ال تقبـل عدالتـه 
إال إذا اتصف بآمر خامس وهـو أن يكـون متخلقـا بمـروءة 

 .مثله
 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول

 .يفعل اإلنسان املباحات املشينة لصاحبهاهي أن ال : املروءة
أي ال يفعل فعال هو مباح ولكن الناس ترتفع عنه وتستصغر 

 .فاعله ويسقط من أعني الناس
مثل أن خيرج شخص يميش بني الناس وال يسرت سوى عورته 
 من الرسة إىل الركبة ويكشف باقي جسده من غري فقر وعوز

تـي تـسقط املـروءة فمثل هذا يعد مـن خـوارم املـروءة أي ال
 .وتقلل احرتامه بني الناس



ومثل أن يعرف الشخص باللعب بني الصبيان يف الشوارع أو 
 .خيرج حافيا يميش بني الناس

ثم املروءة ختتلف بـاختالف األشـخاص واخـتالف الزمـان 
 .واملكان

فأما اختالف األشـخاص فالـرشيف مـن النـاس وصـاحب 
ق بـه أن يفعـل كثـريا مـن املقامات العالية كالفقيه فهذا ال يلي

األمور املباحة فإذا فعلها سقطت مروءته بخـالف الـشخص 
 .العادي ال تسقط مروءته بتلك األشياء

وأما اختالف الزمان واملكان فألن املـروءة تتعلـق بمباحـات 
 .ختتلف أعراف الناس فيها

 لرأسـه ال يـضع ا فمثال كان يعد يف السابق من يمـيش كاشـف
 ذاقط املروءة ال تقبـل شـهادته بيـنام هـالقلنسوة ونحوها سا

 .اليوم يف أكثر األماكن أمر عادي شائع غري مرفوض



فإذا فهم هذا فاملروءة رشط لقبول الـشهادة وليـست رشطـا 
ة ال تـسقط عدالتـه ولكـن ال ءللعدالة فمن كان ساقط املـرو

 .تقبل شهادته
فظهر أن كل من تقبل شهادته فهو عدل وليس كل عدل تقبل 

 . إال إذا كان صاحب مروءةشهادته
وظهر أن العدالة ال ختتلـف بـاختالف األشـخاص واملكـان 

 .والزمان بخالف املروءة فهي ختتلف
 
 
 
 
 
 
 
 



 " أنواع الشهادة "
 

 : أنواع هيمخسةتتنوع الشهادة بحسب ما يقبل فيها إىل 
 .ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هالل رمضان :أوال
 بأين رأيت الليلـة هـالل رمـضان جاء زيد وقال أشهد: مثال

 .فيأمر احلكام بصيام شهر رمضان
 ما يقبل فيه رجل واحد مع اليمـني وذلـك يف الـشهادة :ثانيا

ــة والــشفعة  ــع واإلجــارة واحلوال ــاألموال كــالقرض والبي ب
 .ونحوها

أي إذا كانت الدعوى هي دعوى بامل لفالن عىل فـالن فإنـه 
 .ن املدعييصح أن نكتفي بشاهد رجل مع اليمني م

ومل يـسدد $ ٥٠ادعى زيد بأن عمرا اشرتى منه ثوبا بـ : مثال
الثمن فيقول له القايض هل لـك بينـة فيقـول عنـدي شـاهد 
واحد وهو بكر فيشهد بكر بأن عمرا اشرتى منه الثوب بثمن 



مؤجل ثم يطلب القايض من زيد أن حيلف باهللا العظـيم عـىل 
 . له به وحيلف أيضا أن شاهده صادق فيام شهدذلك

 .$٥٠فإذا حلف حكم القايض عىل عمرو بالـ 
فهنا ليس عنده شاهدان ولكن بام أن الـدعوى تتعلـق باملـال 

 .فاكتفى الرشع بشاهد رجل مع اليمني من املدعي
فهذا النوع أعني ما يتعلق باملال يمكن أن يقبل فيه أحد أمـور 

 :ثالثة
 . شاهدان رجالن-١
 .زيد باملال مع هند وليىل رجل واحد وامرأتان كأن يشهد -٢
 . رجل واحد مع اليمني من املدعي كام مثلنا به-٣

ما يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربعة نسوة وذلك فـيام ال : ثالثا
 .يطلع عليه الرجال غالبا

أي الغالب أن ال يطلع عليه إال النـساء وأحيانـا قليلـة يطلـع 
 .عليه الرجال مثل الشهادة بالوالدة والرضاعة



ا شهد رجالن أو رجل واحد وامـرأة أو أربـع نـسوة بـأن فإذ
زيدا رضع مع هند زوجته فحينئذ يأمر القايض بالتفريق بينهام 

 . ألهنا أخته من الرضاعة
 . للنساءوكذا قد نحتاج لشهادة النساء يف العيوب الداخلية

فقد قدمنا أن الزوج له حق أن يطلب فسخ النكاح إذا كانـت 
ء أو أهنا زائلة البكارة وقد تزوجهـا عـىل  أو رتقازوجته قرناء 

أهنا بكر فيأمر القايض بأربعة نساء من أهل العدالـة فـيطلعن 
عليها ويرين عورهتا فإن رأينها كام وصف الزوج شـهدن بـه 

 .وحكم بفسخ الزواج
ما ال يقبل فيه إال رجالن وذلك فيام ال يقصد منه املـال : رابعا

 .ويطلع عليه الرجال غالبا
 .لزواج والطالقمثل ا

 فال بد من ًفشهود الزواج كام قد منا ال يمكن أن يكونوا نساء
 .رجلني عىل األقل



وبعبارة أخرى كل الشهادات يكفي فيها شاهدان رجالن إال 
 .يف الشهادة بالزنا

ومن هذا النوع الشهادة بام يوجب حدا كفالن رشب مخـرا أو 
شـهادة قذف أو رسق فال بد مـن شـهادة رجلـني وال ينفـع 

 .النساء ولو كن عرشة
ما ال يقبل فيه إال شهادة أربعة رجال وهـو الـشهادة : خامسا
 .بالزنا

 حـد م رجال عدول بأن زيدا زنى هبند أقيم عليه٣فإذا شهد 
 .القذف كام قد ذكرنا

 هذه األنـواع اخلمـسة لوجـدنا أن بعـضها متعلـق اولو تأملن
 .بحق اهللا وبعضها متعلق بحقوق اآلدميني

 : الشهادات املتعلقة بحقوق اآلدميني فثالثةفأما
ما يتعلق باملال فهذا يقبل فيه رجالن أو رجل وامرأتان : أوال

 .أو رجل واحد مع يمني املدعي



ما ال يطلع عليه الرجال غالبا كالوالدة والرضاع فهـذه : ثانيا
 .يقبل فيها رجالن أو رجل وامرأتان أو أربعة نساء

جال غالبا كالنكاح والطـالق فهـذه ال ما يطلع عليه الر: ثالثا
 .يقبل فيها إال رجالن فقط

وأما الشهادات التي فيها حـق هللا فثالثـة كلهـا ال يقبـل فيهـا 
 :النساء وهي

 .ما يقبل فيها شاهد رجل وهو الشهادة هبالل رمضان: أوال
ما ال يقبل فيها إال شاهدان رجـالن وهـو الـشهادة بـام : ثانيا

الزنـا كالـشهادة بالـرسقة ورشب يوجب حدا وعقوبـة عـدا 
 .اخلمر
 .ما ال يقبل فيها إال أربعة رجال وهي الشهادة بالزنا: ثالثا

فهذه الثالثة لو شـهد فيهـا امرأتـان أو أربعـة نـساء مل تقبـل 
 .الشهادة

 
 



 " مسألتان "
 

 :ة مواضع هيستال تقبل شهادة األعمى إال يف : أوال
 .قد مات أن يشهد باملوت أي يشهد بأن فالنا -١
 . أن يشهد بالنسب أي يقول بأن فالنا هو ابن فالن-٢
 أن يشهد بامللـك املطلـق أي يـشهد بامللـك مـن غـري أن -٣
 .ضيفه لسبب معني من بيع أو هبةي

ادعى زيد بأن القطعة الفالنية من األرض هي ملك له : مثال
يدعي بأن هذه األرض ملكه فهنا من وال يوجد منازع له أي 

 .ألة متعلقة باملال فنكتفي بشاهد مع يمني املدعيبام أن املس
 . يمكن أن يشهد بأن هذه األرض ملك لفالنفاألعمى

زيد قد اشرتاها أو وال يقبل إضافته لسبب كأن يقول األعمى 
 .ألن هذا حيتاج إىل إبصاروهبها له فالن، 



واألصل أن ال تقبل شـهادة األعمـى ولكـن قبلـت يف هـذه 
الثالثة ألن هذه األمور قد تـستفيض بـني النـاس أي تنتـرش 

 .وتذيع واألعمى يسمعها فيشهد هبا
 يف املحكمة مثال أن يرتجم الكالم فهو حينام يعمل مرتمجا -٤

 .فإنه يشهد بأن معنى الكالم الذي سمعه هو كذا وكذا
 .فهذا يقبل ألنه ال حيتاج إىل إبصار بل إىل سمع

 .مى ما شهد به قبل الع-٥
رأى زيد بأن عمرا قد باع كذا لعيل ثم عمي زيـد فهنـا : مثال

 .تقبل شهادته بالبيع ألهنا منسوبة ملا قبل العمى
 .املضبوط أي املمسوك باليد -٦

جاء زيد وأقر بأذن عمرو األعمى أنه قد طلـق زوجتـه : مثال
هندا فيمسكه األعمى من يده وال يفلتـه حتـى يـصل بـه إىل 

م القايض بأن زيدا قد أقر بطـالق زوجتـه املحكمة فيشهد أما
قبلـت ألنـه يقطـع بـأن وإنام فحينئذ تقبل وهذه صورة نادرة 



أمسكه حتى شهد بذلك أمـام قد زيدا هو الذي أخربه بكذا و
  .القايض
ال تقبل شهادة املرء إذا كان جير هبا نفعا لنفسه أو يدفع : الثانية

 .عنها رضرا
فالنـا قـد كاتـب بـأن ه املال تقبل شـهادة الـسيد لعبـد: مثال

 .استدان من عبده
 .ألن عبده من ماله فرتجع شهادته لصالح نفسه

العاقلة وهم عصبة القاتل إذا شـهدوا بفـسق الـشهود : مثال
قـد يكـون الذين شهدوا واقعة القتل فال يقبل تفسيقهم ألنه 

 ال يغرموا املال ألنه قد قـدمنا أن الديـة يف شـبه تفسيقهم كي
 . عىل العاقلةالعمد واخلطأ

 
 
  
  



 " خالصة الباب "
 

 .أن خيرب شخص بحق لغريه عىل غريه بلفظ خاص: الشهادة
شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود بـه : وأركاهنا مخسة

 .وصيغة
اإلسالم والبلـوغ والعقـل (  ستة رشوط ويشرتط يف الشاهد

 ).واحلرية والعدالة وعدم االهتام
 الكبائر وعـدم اإلرصار عـىل اجتناب: ورشوط العدالة أربعة

الصغائر إذا مل تكن حسناته أكثر من سيئاته، وأن يكون سليم 
العقيدة من بدعة يكفر هبا أو يفسق وأن يكـون مأمونـا عنـد 

 .الغضب
 .فإذا أضيف إليه املروءة قبلت شهادته

 :وأنواع الشهادة مخسة
 . ما يقبل فيها شاهد رجل وهو رؤية هالل رمضان-١



فيها شاهد مع يمـني املـدعي وذلـك فـيام يتعلـق  ما يقبل -٢
 .باملال
 ما يقبل فيها شهادة رجل وامرأتان أو أربعة نساء وذلـك -٣

 .فيام ال يطلع عليه إال النساء
 ما ال يقبل فيه إال شاهدان رجالن وهو فـيام يطلـع عليـه -٤

 .الرجال غالبا ومل يكن متعلقا باملال
 رجـال وذلـك يف شـهادة  ما ال يقبل فيه إال شهادة أربعة-٥

 .الزنى
 :وال تقبل شهادة األعمى إال يف ستة مواضع 

يف املوت والنسب وامللك غري املضاف لسبب والرتمجة ومـا ( 
شهد به قبل العمى ومـا شـهد بـه حـال اإلمـساك باملـشهود 

 ).عليه
وال تقبل شهادة رجل أو مجاعة جتر شهادهتم نفعا هلم أو تدفع 

 .رضا عنهم
 



 "وضيحية  خمططات ت"
 " املخطط الرئييس "

 
 الشهادة

 

                        أركاهنا                                        أنواعها
 .   ما يقبل فيه رجل واحد                                                                                                    

                 ما يقبل فيه رجل واحد مع اليمني    مشهود له    مشهود عليه    مشهود به   صيغة       شاهد              
ما يقبل فيه رجل واحد وامرأتان                                                                                                            اإلسالم والبلوغ والعقل ( 

 .أو أربعة نساء                                                                                                        )  واحلرية والعدالة وعدم االهتام
 .  ما يقبل فيه رجالن فقط                                                                                                     

 .ما يقبل فيه أربعة رجال فقط                                                                                                       
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 



 " أضواء عىل النص "
 

 فصل(                                                 
: إال ممـن اجتمعـت فيـه مخـس خـصال* وال تقبل الـشهادة

 .اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والعدالة
أن يكون جمتنبا للكبـائر غـري مـرص *: وللعدالة مخس رشائط

مأمونـا عنـد * سـليم الـرسيرة* مـن الـصغائر* ىل القليلع
 *.الغضب حمافظا عىل مروءة مثله

............................................................ 
 .وهي اإلخبار بحق لغريه عىل غريه* 
الصحيح أهنا أربعة رشائط، والرشط األخري هو رشط يف قبـول الـشهادة ال يف * 

 .العدالة
 . عىل يشء منهاأي* 
 .ما مل تكن حسناته أكثر من سيئاته* 
 .أي العقيدة باجتناب بدعة مكفرة أو مفسقة* 
أي ممن هو يف مثل حاله فلو أن رجال عايل القدر رشيفا ترصف بام يشعر بخفـة * 

 .لسقطت مروءته وإن مل تسقط عن العوام من الناس



 فصل
 

 .حق اهللا تعاىل وحق اآلدمي: واحلقوق رضبان
 :أما حقوق اآلدميني فثالثة أرضبف

رضب ال يقبل فيه إال شاهدان ذكران، وهو ما ال يقصد منـه 
 .*املال ويطلع عليه الرجال

ب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمني رضو
 .كان القصد منه املال املدعي، وهو ما

ورضب يقبل فيه رجالن أو رجـل وامرأتـان أو أربـع نـسوة 
 *.يطلع عليه الرجالوهو ما ال 

وأما حقوق اهللا تعاىل فال تقبل فيها النساء وهـي عـىل ثالثـة  
 :أرضب

 .رضب ال يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا
............................................................ 

 .كالنكاح* 
 .كالوالدة* 



 .من احلدود* ورضب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا
 .رضب يقبل فيه واحد وهو هالل رمضانو

 : مواضعستةوال تقبل شهادة األعمى إال يف 
 بـه قبـل * والرتمجة وما شهد*املوت والنسب وامللك املطلق

 .*العمى وعىل املضبوط
 . جار لنفسه نفعا وال دافع عنها رضا*وال تقبل شهادة

 
 
 

............................................................ 
 .كالرسقة ورشب اخلمر* 
 .أي غري املقيد واملضاف إىل سبب كالبيع أو اهلبة بل يقوله هذا ملك لفالن* 
أي ما حرضه وحتمله قبل العمى وليس املعنى أنه شهد بـه أمـام القـايض قبـل * 

 .العمى فإن املسألة مفروضة يف شهادة األعمى حال عامه
 .أي املمسوك باليد واملحرض للقايض* 
 . كشهادة السيد لعبده*

 



 " مسائل عملية "
 

فهـل $ ١٠٠ شهد صبي بأن زيدا قد استدان مـن عمـرو -١
 تقبل شهادته؟

 شهد شخص ال يصوم رمضان من غري عذر بأن فالنا قد -٢
 قتل فالنا فهل تقبل شهادته؟

  نسوة عىل عقد نكاح فهل يصح؟٤ شهدت -٣
 عىل وحلف$ ١٠٠٠ شهد زيد بأن عمرا استدان من عيل -٤

 ذلك عيل فهل حيكم له القايض؟
 
 

............................................................ 
 . ال تقبل شهادته لعدم البلوغ-١
 . ال تقبل شهادته لعدم العدالة-٢
 . ال يصح ألن هذا مما يطلع عليه الرجال فال بد من شاهدين ذكرين-٣
 .الدعوى متعلقة باملال فيكفي ذلك نعم حيكم له للشاهد واليمني ألن -٤
 



  شهدت امرأة برؤية هالل رمضان فهل تصح شهادهتا؟-٥
 نسوة عـىل حادثـة زنـا فهـل ٤ شهد ثالثة شهود ذكور و-٦

 تقبل شهادهتم؟
قبل العمـى  شهد أعمى بأن زيدا قد باع بيته لعمرو بكذا -٧

 فهل تقبل شهادته؟
له قـد أقـرض  شهد زيد بأن عبده عمرا الذي يتاجر بأموا-٨

 عليا فهل تقبل شهادته؟ 
 
 
 

............................................................ 
 . ال تصح شهادهتا ألن هذا من حق اهللا وال يقبل فيه النساء-٥
ون يف شـهادة الزنـا وال م ال يقبل ألن الذكور أقل من أربعـة والنـساء ال يقـد-٦

 . ألن هذا من حق اهللايؤخرون
 .  شهد البيع قبل العمى وأدى الشهادة بعد العمى فال يرضه نعم تقبل ألن-٧
 . ال يقبل ألن شهادته جتر نفعا له-٨



 " عقد جامع لكتاب األقضية والشهادات"
 

 .القضاء هو الفصل بني املتنازعني بحكم اهللا
 .وللقايض رشوط وآداب كنا قد ذكرناها

ن للمـدعي بينـة وكيفية القضاء أن ينظر يف الدعوى فـإن كـا
 .حكم هبا وإال حكم للمدعى عليه بيمنه عىل تفصيل ذكرناه

 .والبينة هي الشهود
 مخسة رشوط اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية هميشرتط فيف

 .والعدالة
الشهادة مخسة أنواع بحسب ما يكفي للشهادة مـن شـاهد ثم 

 أو شاهدين عىل تفصيل ذكرناه
قاسـام ليقـسم املـال بـني  من عمل القايض أن ينـصب ّثم إن

 .الرشكاء إما بالفرز أو بالتعديل أو بالرد
 .وهبذا نكون قد مجعنا أطراف هذا الكتاب وفصوله

 



 "املسائل الضعيفة يف كتاب األقضية والشهادات  "
 

ضــعيف ) وأن يكــون كاتبــا (  قولــه يف رشوط القــايض -١
 واملعتمد أنه ال يشرتط أن يكون كاتبا بل يـصح ولـو كـان ال

 .يعرف الكتابة
 .واهللا أعلم

 .واحلمد هللا رب العاملني
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " كتاب العتق "
 

ُ ْالعتق  .إزالة الرق عن آدمي: ِ
زيد له عبد اسمه جون قال له أعتقتـك فهنـا قـد صـار : مثال

ُ ْحرا فهذا هو العتق ِ. 
َمعتق ومعتق وصيغة: وله ثالثة أركان ُ ُِ. 
 : مخسة هيِقفرشوط املعت

  حمجور عليهجنون ألنه العقل فال يصح عتق امل-١
 . ألنه حمجور عليه البلوغ فال يصح عتق الصبي-٢
 امللك فال يصح أن يعتق زيد عبد عمرو مثال ألنه ال ملك -٣

 .له عليه
 االختيار فال يصح العتق من مكره كأن يكـره ظـامل زيـدا -٤

 .عىل عتق عبده فال يصح
 عدم السفه فال يصح عتق السفيه الـذي يبـذر مالـه ألنـه -٥

 .يه فال يترصف يف مالهحمجور عل



 .ورشط الصيغة لفظ يشعر بالعتق
 .وهو قسامن رصيح وكناية

 .فالرصيح اللفظ املشتق من التحرير والعتق وفك الرقبة
نحو أنت حر أو أعتقتـك أو أنـت معتـق أو فككـت رقبتـك 

 .بمجرد أن ينطق هبا السيد يعتق عبدهففهذه ال حتتاج إىل نية 
 ال ملك السيد لعبدهثل أن يقول موالكناية غريها من األلفاظ 

 .عليكيل يل عليك أو ال سلطان 
 فريجع إىل السيد فإن قال مل أقصد العتق بل كنت غاضـبا منـه

 يعتق العبـد، وإن قـال نويـت العتـق  فالوقلت ما قلتمثال 
 .عتق العبد

 .يف عتق بعض العبدمسألة 
 أو ربام قال الـسيد لعبـده عتقـت نـصفك أو عتقـت مخـسك

  ونحو ذلك فام احلكم هنا؟كعتقت يد
فإن كان هذا العبد ملكا خالـصا لـسيده : اجلواب فيه تفصيل

 .ال يشاركه فيه أحد فإنه يعتق كله أي يصري حرا



: وإن كان العبد ملكا مشرتكا بينه وبني شخص آخر فهنا ينظر
 فإن العبد يعتـق ويلـزم الـسيد ق مورسا أي غنياِفإن كان املعت

 .مة الباقية لرشيكهالذي أعتقه بدفع القي
وإن كان فقريا فال يرسي العتق أي يكـون العبـد بعـضه حـر 

 .وبعضه عبد
طلق بل من يملك قيمة باقي د باملورس هنا ليس الغني املاواملر

 .العبد ليدفعها إىل رشيكه
 . لزيد قال له أنت حر نصفك فهذا يعتق كلهٌعبد ملك: مثال
لنصف وكـان قيمـة  لزيد وعمرو هو بينهام باٌعبد ملك: مثال

 آالف دوالر فقال زيد لعبده عتقت نـصفك وكـان ١٠العبد 
مورسا، فهنا يعتق العبد كله ويصري حرا، ونقول لزيـد جيـب 

 آالف دوالر لعمــرو قيمــة حــصته التــي ٥عليــك أن تــدفع 
 .عتقتها
عبد ملك لزيد وعمرو هو بينهام بالنصف وكـان قيمـة : مثال

بده عتقت نـصفك وكـان  آالف دوالر فقال زيد لع١٠العبد 



فقريا ال يملك أن يدفع قيمة رشيكه فهنا يعتق نصفه فقط أي 
 .بعض منه حر وبعض منه عبدفّيصري العبد مبعضا 

ببعـضه هو وهذا جيوز له أن يملك املال ألنه سيكون ما ملكه 
 .احلر

لو ملك اإلنسان أحد أصـوله أو فروعـه عتـق : مسألة أخرى
 .فورا
عتق وبقـي أبـوه عبـدا ثـم وجـده يف زيد كان عبدا فـأ: مثال

 ةالسوق واشرتاه فهذا بمجرد ملكه له يعتـق فـورا وال حاجـ
لقوله عتقتك ألنه ال يمكن أن يملك اإلنسان أحد أصوله أو 

 .فروعه
  .وأما بقية األقارب فال يعتق بامللك

 
 
 
 



 " باب الوالء "
 

 .قرابة حكمية تنشأ عن العتق: الوالء
 .ار حرازيد أعتق عبده وص: مثال

فهنا قد صار والء العبد لزيد أي نـشأت بيـنهام عالقـة تـشبه 
القرابة من النسب ولـذا سـميناها قرابـة حكميـة أي هـو يف 

 .حكم قريبه
وقد ذكرنا يف كتاب الفرائض أن السيد يرث عتيقه إذا مل يكن 
للعبد أحد من أهـل نـسبه فاملـذي جعـل الـسيد يـرث مـال 

صـوله أو فروعـه وال الشخص الذي أعتقه وهو لـيس مـن أ
 نسب وال تربط بينهام عالقة الزوجية؟ أي يقرب له ب
 .هو الوالء أي تلك القرابة احلكمية: اجلواب

فكل شخص أعتق عبدا صار والئه له سواء أعتقه عن كفارة 
تقتيض العتق أو عتقه من غري كفارة حتى لو كان مكاتبا ودفع 

 .داملال لسيده وصار حرا فإن الوالء يكون للسي



َوهذه الوالء هو من جانب واحد أي أن املعتق يـصري والئـه 
َلسيده ال أن سيده أيضا يصري والئه له فلذا ال يرث املعتق من 

 .سيده السابق شيئا
 :وهنا مسائل نريد بياهنا وهي

صار السيد مجرد أن يعتقه أي ب ِالوالء من حقوق العتق :أوال
 أو قـال لـه أعتقتـك والئه له ولو اتفقا عىل أن ال والء بيـنهام

برشط عدم الوالء فكل ذلك الغ ال حكم له بل الوالء ثابت 
 .ومالزم للسيد ال ينفك عنه بحال

 :ما ييلويتفرع عىل الوالء 
ثبوت اإلرث عند عدم الورثة من النسب عىل مـا بينـاه : أوال

 .يف كتاب الفرائض وترتيبه األخري يف العصبات
 .له حق التزويج: ثانيا
 وليس هلا من يزوجها من أوليائها مـن  لهتق زيد أمة أع:مثال

 وهـو النسب كاألب واجلد فحينئذ يزوجهـا سـيدها الـسابق
 .زيد



حكم اإلرث والتزويج بالوالء حكم التعصيب بالنسب  :ثانيا
 .عند عدم العصبة من النسب

 :وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول
لفرض وهـو رء قد يـرث بـاقد ذكرنا يف كتاب الفرائض أن امل

 .من له نصيب مقدر
 .وقد يرث بالتعصيب وهو من ليس له نصيب مقدر

 :وذكرنا أن العصبات ترتيبهم هكذا
االبن ثم ابن االبن ثم األب ثم اجلد واألخ ثم ابـن األخ ثـم 

 .ِالعم ثم ابن العم ثم السيد املعتق
فالعصبات بالنسب يرثون ويقدم األقرب عىل األبعـد وكـذا 

 .أة ويقدم األقرب عىل األبعدهم يزوجون املر
والعصبة بالوالء كذلك يرثون ويزوجون ولكـن عنـد عـدم 
وجود أحـد مـن العـصبة بالنـسب ألن ترتيـب الـوالء هـو 

 .األخري



ِوينتقل الوالء من املعتق إىل الذكور من عصبته ويكون  :ثالثا 
 إال أنه يقدم األخ وابن األخ عـىل ترتيبهم مثل ترتيب النسب

 .اجلد
مات زيد وكان قد أعتق عبدا فإن والئـه ينتقـل إىل أبنـاء فإذا 

ِزيد أيضا ويكون ابن السيد املعتق يرث أيـضا ويـزوج أيـضا 
 .ولكن ترتيبه األخري كام ذكرنا

بقي أن الورثة الذين ينتقـل إلـيهم الـوالء هـم الـذكور دون 
باسـتثناء الورثة اإلناث ويكون ترتيبهم مثل ترتيـب النـسب 

 : أي هكذاا يقدم األخ وأبنه عىل اجلدواحد وهو أنه هن
ثم أخوه ثم ابن أخيه ثم جده ِابن املعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه ثم 

 .عمه ثم ابن عمه
مات زيد وكان عبدا وأعتق ومل يـرتك أحـدا مـن أهـل : مثال

 .ه وترك ابن سيده السابق وعم سيدهالنسب وال زوجة ل
سيد ألنـه فهنا الرتكة كلها البن الـسيد وهـو حيجـب عـم الـ

 .أقرب منه وقد قدمنا أن القريب حيجب البعيد



 .وال يصح بيع الوالء وال هبته :رابعا
أي ال جيوز للسيد الذي أعتـق عبـدا أو أمـة أن يبيـع الـوالء  

ألحد أو هيبه ألحـد ألن الـوالء قرابـة كقرابـة النـسب فهـل 
يصح أن يبيع أحد نسبه أو هيبه ألحد كأن يقول زيد ابن عـيل 

 لعمرو وهبتك نسبي ورصت أنت عمرو ابن عـيل ابن حسني
 .ابن حسني فهذا باطل ال يصح

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " باب التدبري "
 

 .أن يعلق السيد عتق العبد بموته: التدبري
 .أنت حر إذا مت أنا فقال زيد لعبده : مثال

 .فهنا علق عتقه بموته فهذا هو التدبري
 ولكن ماذا يرتتب عىل التدبري من حكم؟

أما يف حال حياة السيد فالتدبري غري ملزم لـه بـيشء : اجلواب
فلو باعه السيد أو ووهبه لشخص جاز ذلـك وبطـل التـدبري 

 .فال يعتق بعد موته ألنه انتقلت ملكيته لشخص آخر
ويكون حكم العبد املدبر يف حال حياتـه كحـق بقيـة العبيـد 
اخللص أي الذين مل يعلق موهتم عىل يشء فإذا كـسب العبـد 

شيئا فهو لسيده وإذا قتل حر هذا العبد املدبر فعليـه أن املدبر 
 .يدفع قيمته لسيده وكذا بقية األحكام حاله كحال أي عبد



أما إذا مات السيد فقد صار حكمه كالوصية وكنا قـد ذكرنـا 
أن الوصية جتاز من ثلث الرتكة فقط والباقي موقوف عىل إذن 

 .الورثة
قيمة الرتكة بعـد إخـراج ّدبر زيد عبده ثم مات ونظرنا : مثال

 ١٠الديون إن وجدت فإذا هـي مليـون دوالر وقيمـة العبـد 
آالف دوالر فقيمته ال تتجاوز ثلث الرتكة فيعتق ولو مل يرض 

 .الورثة
 ألـف ١٨دبر زيد عبده ثم نظرنا قيمة الرتكة فـإذا هـي : مثال

ــد  ــه جتــاوزت ١٠دوالر وقيمــة العب ــا قيمت  آالف دوالر فهن
 ل؟الثلث فامذا نفع

 .٦= ٣ ÷ ١٨نقسم : اجلواب
 . أي أكثر من النصف١٠ من ٦فيعتق من العبد 

 .ثم نسأل الورثة فإن أجازوا عتق الباقي عتق كله
 .ّوإن امتنعوا مل يعتق كله وصار العبد مبعضا

 



 " باب الكتابة "
 

تق جيري بني السيد وعبده بأن يدفع العبـد لـه ِعقد ع: الكتابة
 .قسطني فأكثر مقابل حريتهماال معينا مقسطا له عىل 

 آالف دوالر ١٠قال زيد لعبده كاتبتك عىل أن تدفع يل : مثال
 .ثلث املال فقال العبد قبلتأشهر  ٤تدفع يل كل 

 .فهذا هو عقد الكتابة
وحكم الكتابة مستحبة أي يستحب للسيد أن يكاتـب عبـده 

 :ثالثة رشوطوذلك ب
يطلبها فـال تكـون الكتابة فإذا مل أو األمة  أن يطلب العبد -١

 .مستحبة بل هي مباحة حينئذ
 أن يكون أمينا وضابط األمانة هنا أن ال يضيع ما يكـسبه -٢

 .من مال عىل معصية
أي أن السيد ينتظر منه املال وهو يكتسب وينفق ذلك املال أو 

 .بعضا منه عىل املعايص فمثل هذا ال تستحب كتابته



 املـال املطلـوب  أن يكون قادرا عىل الكسب أي عىل مجع-٣
 .من خالل العمل املباح

أما إذا كان غري قادر عىل الكسب ملرض أو عجز أو قلة حيلـة 
 .فهذا ال تستحب كتابته

فمتى فقد رشط من الرشوط مل يرص عقـد الكتابـة مـستحب 
 .للسيد بل هو حينئذ مباح من املباحات
 رشوط الكتابة

ققهـا مجيعـا لعقد املكاتبة أربعة رشوط ال يصح العقد إال بتح
 :وهي
 .ماالأن يكون العوض املتفق عليه : أوال

فلو تعاقدا عىل أن يأيت له بكذا خنزير أو كذا قنينة مـن اخلمـر 
 .فال يصح العقد

 .أن يكون املال معلوم القيمة: ثانيا
 درهم من الفـضة أو ٢٠٠ دينار من الذهب أو ٢٠كأن يقول 

 . آالف دوالر١٠



ال له السيد كاتبتك عـىل مـال فإذا كان العوض جمهوال كأن ق
 .ومل حيدده فقال العبد قبلت فال يصح العقد

 .أن يكون املال مؤجل الدفع إىل أجل معلوم: ثالثا
 .فال يصح إذا كان العقد غري مؤجل بأجل معلوم

 .املدة التي ينتظرها السيد فهذا ال يصحمل حتدد أي 
 .أن يكون هنالك تقسيط يف الدفع أقله مرتان: رابعا

ي ال بد أن يكون الدفع عرب قسطني ككل أسبوع أو كل شهر أ
بل يصح حتى لو قال له القسط األول بعد ساعة والثاين بعـد 

 . جازساعتني
 .أما إذا كان الدفع يف قسط واحد فهذا ال يصح

 .فال بد من قسطني فأكثر
 
 
 
 



 " ثالث مسائل"
 

ه  جيب عىل السيد أن يضع جزءا من املـال املتفـق عليـ:األوىل
 .عن عبده

أي ال بد أن حيط عنه بعض املال مثل الربع أو العـرش أو أقـل 
 .أو أكثر

وال يوجد حتديد من قبل الرشع للمقدار الذي جيب أن حيطـه 
آالف دوالر وحط عنه دوالر صح وإن ١٠عنه فلو اتفقا عىل 

 .كان املبلغ أكثر فيكون أفضل واألوىل أن يكون الربع
 .ف فيام يف يده من املالللمكاتب حق الترص: الثانية

 .فيجوز له أن يبيع ويشرتي ويؤجر ونحو ذلك
لكن ليس له أن يتصدق أو هيب من ماله بغري إذن سيده ألنـه 

 .  حمجور عليه حلق سيده يف املال
 



ال يعتق املكاتب إال بتسديد مجيع ما اتفـق عليـه بعـد : الثالثة
 .ًحط السيد جزء من املال
 .د ولو بقي عليه درهموهلذا يقولون املكاتب عب

 بقي ما هو حكم الكتابة هل هي الزمة أو جائزة؟
 .هي الزمة يف حق السيد جائزة يف حق العبد: اجلواب 

أي ليس للسيد بعد أن يتم العقد أن يقول رجعت عن الكتابة 
 .ولن أعتقك فهذا ال جيوز ألهنا صارت الزمة

االسـتمرار أما العبد فهي يف حقه جائزة فله أن يقول ال أريـد 
يف عقد الكتابة متى شاء ولو بارش بالعمل وحينئذ يصبح كـل 

 .ما مجعه من املال لسيده
 
 
 
 
 



 "ستولدة  باب امل"
 

ــه : املــستولدة هــي األمــة التــي وطئهــا ســيدها فحبلــت من
 .ووضعت

 تـسمى األمزيد وطئ أمته فحبلت ووضعت بنتا فهنـا : مثال
 .باملستولدة وأم الولد
 . املولود حيا أو ميتاوال فرق يف أن يأيت

بل لو مل تضع آدميا كامال بل وضعت حلمة تبني منها يشء من 
 .خلقة اآلدمي كيده أو عينه أو ظفره فأهنا تعترب أم ولد أيضا

ولكن ما هي األحكام اخلاصة بأم الولد أي بامذا تفـضل عـن 
 باقي العبيد إذا حبلت ووضعت من السيد؟

 ويقدم عتقها عىل ت سيدهاأهنا تعتق وجوبا بعد مو: اجلواب
 .الديون والوصايا



أي إذا كان عىل السيد ديون وقد أوىص ببعض األمور فـنحن 
 أن نسدد ديونه وننفذ وصاياه ثـم نعتقهـا بـل تعتـق ال ننتظر

 .مبارشة بعد موت السيد
وأما يف حال حياته فيحرم عليها بيعهـا وهبتهـا ورهنهـا وإذا 

 .فعل فال يصح ذلك بل يعترب باطال
 .ولكنه جيوز له أن يستخدمها لتخدمه كام جيوز له أن يطئها

وكذا جيوز له أن يؤجرها كأن يؤجرها المرأة ختـدمها مقابـل 
 .مبلغ معني يأخذه له

ويكون ولدها الذي أنجبته بعد ذلك مـن غـريه بمنزلتهـا أي 
 .فيعتق بعد موت السيد

يد هند أمة زيد وطئها زيد فأنجبت منه ابنا ثم زوجها ز: مثال
 فأنجبت منه ولدا ذكرا أو أنثى فإنه يـصري حـرا أيـضا عمرول

 .بعد موت السيد رغم أنه ليس ولد السيد
 
 



 " فصل فيمن وطئ امة غريه "
 

كان احلكم والتفـصيل الـسابق هـو فـيمن وطـئ أمتـه التـي 
 يملكها ولكن ما احلال إذا وطئ أمة غريه فأنجبت منه؟

 :فيه تفصيل هو
د حصل من زواج فيكون مملوكـا لـسيد إذا كان الولد ق: أوال
 .األمة
هند أمة عمرو فجاء زيد احلر وخطبها منه فزوجهـا لـه : مثال

فأنجبت من زيد ابنا فهذا يكون مملوكا لعمـرو يتـرصف فيـه 
 .بالبيع واهلبة وغريمها

ومثل الزواج هنا الزنا والعياذ باهللا فلو زنى زيـد بأمـة عمـرو 
 .فأنجبت من الزنا ولدا فيكون ملكا لعمرو

إذا كان الولد قد حصل بوطء فيـه شـبهة عـىل الـواطئ : ثانيا
 .فالولد حر وعليه أن يدفع قيمته لسيد األمة



هند أمة عمرو دخلت لبيت زيـد وكـان أعمـى فظنهـا : مثال
أمته فوطئها فهـذه شـبهة فهنـا يكـون الولـد  أو  احلرةزوجته

منسوبا لزيد ويكون حرا وعىل زيد أن يدفع قيمة هـذا العبـد 
فيدفع هذا $ ١٠٠٠لعمرو فإذا فرضنا أن قيمته وقت الوالدة 
 .املبلغ لعمرو

ثم األمة هنا يف حال الوطء بنكاح أو شبهة ال تكـون أم ولـد 
 . ألهنا ليست مملوكتهوال تعتق بعد موته

لو ملك الشخص األمـة بعـد زواجهـا منهـا أو : ا مسألةوهن
 .وطئه هلا بشبهة مل ترص أم ولد

هند أمة عمرو تزوجها زيـد فأنجبـت منـه ولـدا فإنـه : مثال
أمته ثم اشرتى تلك األمة يكون ملكا لعمرو ثم إن زيدا طلق 

فهنا ال تصري أم ولد بسبب ذلك النكاح واالسـتيالد الـسابق 
ا أن يطئها وحتبل منه وتنجـب لتـصري أم بل ال بد بعد ملكه هل

  .ولد



هند أمة عمرو وطئها زيد بشبهة فأنجبت منه ولدا :  آخرمثال
فإنه يصري حرا وعليه قيمته لعمرو ثم إذا اشـرتى زيـد تلـك 

 .األمة من عمرو فإهنا ال تصري بذلك أم ولد
فعلم أن رشط أم الولد أن تكون وقت الوطء مملوكة للواطئ 

  .لها ووضعت صارت أم ولد فليفهم هذاحتى إذا أحب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " خالصة الباب "
 

 .إزالة الرق عن آدمي: العتق
َوأركانه ثالثة معتق ومعتق وصيغة ِ. 

العقـل والبلـوغ وامللـك واالختيـار ( فرشوط املعتـق مخـسة 
 ).وعدم السفه

 .ورشط الصيغة لفظ يشعر بإزالة الرق
 . نية بخالف الثاينوهو رصيح وكناية فاألول ال يفتقر إىل

 .ومن ملك أحد أصوله أو فروعه عتق فورا
ومن عتق بعض عبده الذي ال يرشكه يف ملكه أحد فإنه يعتق 

 .كله
وإذا عتق عبده املشرتك فإن كان مورسا عتق كله وعليـه دفـع 
قيمة حصة رشيكه، وإن كان معرسا مل يعتق كله وصار العبـد 

 .ّمبعضا بعضه حر وبعضه عبد
 .و قرابة حكمية تنشأ عن العتقوالوالء ه



 .ةوهو من حقوق العتق وفوائده الالزم
وحكم اإلرث والتزويج بـالوالء حكـم التعـصيب بالنـسب 

 .عند عدم العصبة من النسب
ِوينتقل الـوالء مـن املعتـق إىل الـذكور مـن عـصبته ويكـون 
ترتيبهم مثل ترتيب النسب إال أنه يقدم األخ وابن األخ عـىل 

 .اجلد
 . بيع الوالء وال هبتهوال يصح

 .أن يعلق السيد عتق العبد بموته: التدبريو
وهو يف حال حياة السيد غري ملـزم فيجـوز أن يبيعـه أو هيبـه 

 .ويبطل بذلك التدبري
أما بعد موته فهو كالوصية فال ينفـذ إال مـن الثلـث والبـاقي 

 .موقوف عىل إذن الورثة
 يدفع العبد له عقد عتق جيري بني السيد وعبده بأن: والكتابة

 .ماال معينا مقسطا له عىل قسطني فأكثر مقابل حريته
 :وحكم الكتابة هو االستحباب بثالثة رشوط



 . أن يطلب العبد أو األمة الكتابة-١
 أن يكون أمينا وضابط األمانة هنا أن ال يضيع ما يكـسبه -٢

 .من مال عىل معصية
ملطلـوب  أن يكون قادرا عىل الكسب أي عىل مجع املـال ا-٣

 .من خالل العمل املباح
ورشوط الكتابة أربعـة رشوط ال يـصح العقـد إال بتحققهـا 

 :مجيعا وهي
 .أن يكون العوض املتفق عليه ماال: أوال
 .أن يكون املال معلوم القيمة: ثانيا
 .أن يكون املال مؤجل الدفع إىل أجل معلوم: ثالثا
 .أن يكون هنالك تقسيط يف الدفع أقله مرتان: رابعا

 .فال بد من قسطني فأكثر
 :وهنا ثالث مسائل هي

 



جيب عىل السيد أن يضع جزءا من املـال املتفـق عليـه : األوىل
 .عن عبده
 .للمكاتب حق الترصف فيام يف يده من املال: الثانية

 .فيجوز له أن يبيع ويشرتي ويؤجر ونحو ذلك
لكن ليس له أن يتصدق أو هيب من ماله بغري إذن سيده ألنـه 

 .  ور عليه حلق سيده يف املالحمج
ال يعتق املكاتب إال بتسديد مجيع ما اتفـق عليـه بعـد : الثالثة

 .ًحط السيد جزء من املال
 .ملكاتب عبد ولو بقي عليه درهمفاوهلذا 

 بقي ما هو حكم الكتابة هل هي الزمة أو جائزة؟
 .هي الزمة يف حق السيد جائزة يف حق العبد: اجلواب 

 األمــة التــي وطئهــا ســيدها فحبلــت منــه :واملــستولدة هــي
 .ووضعت



وهي تعتق بعد موت سيدها من رأس مال الرتكة فتقدم عـىل 
الديون والوصايا مجيعا وكذا ولدها من غريه بعد ذلك يعتـق 

 . عند موت السيدأيضا
 .وهي يف حال احلياة ال يصح أن تباع أو توهب أو ترهن

 .ؤجرهاولكن جيوز له أن يستخدمها وأن يطئها وأن ي
 :مة غريه ففيه تفصيل هوأهذا إذا وطئ أمته وأما إذا وطئ 

 .إذا وطئها بزواج فالولد يكون ملكا لسيد األمة
وإذا وطئها بشبهة فإن الولد يكون حـرا وعليـه قيمتـه لـسيد 

 .األمة
 .وهي يف احلالتني ال تصري أم ولد

ثم إذا ملكها بعد ذلك مل ترص أم ولد حتى يطئها بعـد امللـك 
 .بل وتضعوحت

 
 
 



 " خمططات توضيحية "
 " املخطط الرئييس "

 
 العتق

 
   أحكامه         أنواعه                             أركانه                    

     ثبوت الوالء للسيد ولعصبته                                                                                                         
      عتق املكاتب    عتق املدبر   عتق املستولدة  صيغة   َمعتق          ِمعتق      

                              العقل والبلوغ وامللك(  
 ) واالختيار وعدم السفه

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " أضواء عىل النص "
 

         كتاب العتق(                               
ٍويصح العتق من كل مالك  .ِ جائز الترصف يف ملكه*ِ

 .*ق برصيح العتق مع الكناية بالنيةتويع
 *ِ، وإن أعتق رشكا له*وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه مجيعه

ِيف عبد وهو مورس رسى العتـق إىل باقيـه وكـان عليـه قيمـة 
 .نصيب رشيكه

 .تق عليهومن ملك واحدا من والده أو مولوده ع
............................................................ 

ِهذه رشوط املعتق وهي أن يكون مالكا للعبد، وجائز الترصف يف ماله وملكـه * 
فيخرج املحجور عليه جلنـون أو صـبا أو سـفه ألهنـم غـري جـائزي التـرصف يف 

 .ملكهم
تقـر إىل نيـة كأعتقتـك أو تكـون أي أن صيغة العتق إما أن تكون رصحية فال تف* 

 .كناية كال سلطان يل عليك فتحتاج إىل نية
 .لصاسواء أكان مورسا أو معرسا ألنه ملكه اخل*  
 .أي نصيبا* 

  



 فصل
 

التعـصيب   حكـم*، وحكمـه*ِ من حقوق العتـق*والوالء
 . من عصبته*ِعند عدمه، وينتقل الوالء عن املعتق إىل الذكور

 .*ء كرتتيبهم يف اإلرثوترتيب العصبات يف الوال
 .وال جيوز بيع الوالء وال هبته

 
 
 
 

............................................................ 
 .هو قرابة حكمية تنشأ عن العتق* 
 .أي من فوائدة وثمراته الالزمة له التي ال يمكن انفكاكه عنها* 

 .عند فقدان عصبة النسبأي حكم الوالء يف اإلرث حكم التعصيب بالنسب *  
 .ِوال ينتقل إىل اإلناث كبنت املعتق وأخته* 
 .إال أنه يقدم األخ وابن األخ هنا عىل اجلد* 
 .ألنه كقرابة النسب فكام ال يباع نسب اإلنسان ال يباع والئه* 



 فصل
 

ُّعبده إذا متلومن قال  ٌفأنت حر فهو مدبر يعتق بعـد وفاتـه  ِ ُ ٌَّ ّ
 .*من ثلثه

 . يف حال حياته ويبطل تدبريه*ن يبيعهوجيوز له أ
ِّوحكم املدبر يف حال حياة السيد حكم العبد القن ِ ُ*. 

 
 
 

............................................................ 
 .ألنه مثل الوصية* 
 .أو هيبه* 
ّالعبد القن هو العبد اخلالص الذي مل يتعلق به يشء يؤذن بقرب عتقـه بخـالف *  ِ
 .كاتب واملدبر وأم الولد فهنالك مقدمات العتق قد تعلقت هبمامل

  . فكل رقيق غري مكاتب أو مدبر أو أم ولد فهو عبد قن أي خالص
والقصد أن املدبر حكمه يف احلياة حكم أي عبد آخر غري مدبر فيجوز أن يبيعه أو 

 .هيبه



 فصل
 

 .إذا سأهلا العبد وكان مكتسبا مأمونا: *ٌوالكتابة مستحبة
 إال بامل معلوم، ويكون مؤجال إىل أجـل معلـوم *وال تصح
َوهي من جهة السيد الزمة، ومن جهة املكاتب .*أقله نجامن

 .فله فسخها متى شاء.*ٌجائزة
 .*وللمكاتب الترصف فيام يف يده من املال

وجيب عىل السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يـستعني بـه 
 .*ق إال بأداء مجيع املال، وال يعت*عىل أداء نجوم الكتابة

............................................................ 
 .أي للسيد بثالثة قيود أن يسأهلا العبد وأن يكون أمينا ومكتسبا* 
 .هذه رشوط الكتابة وقد فصلناها يف الرشح* 
 .أي قسطان* 
 .فليس للسيد فسخها وللعبد فسخها* 
 .الصدقة واهلبةبالبيع واإلجارة ال * 
 .ولو كان أقل يشء له قيمة فام حيط عن العبد غري حمدد* 
 .فاملكاتب عبد ما بقي عليه درهم* 



 صلف
 

وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبني فيـه يشء مـن خلـق 
، وجاز له التـرصف * حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها*آدمي

 .فيها باالستخدام والوطء
 .أس ماله قبل الديون والوصاياوإذا مات السيد عتقت من ر
 .*وولدها من غريه بمنزلتها

 
 
 
 

............................................................ 
 .كلحمة فيها يد أو ظفر آدم* 
 .ألهنا أم ولده* 
أي ولدها الذي حبلت به من غري سيدها بعد أن صـارت أم ولـد يعتـق مـثلام * 

 .تعتق أمه
  



 .فالولد منها مملوك لسيدها* غريه بنكاحومن أصاب أمة 
 .فولده منها حر وعليه قيمته للسيد* وإن أصاهبا بشبهة

 بعد ذلك مل ترص أم ولد لـه بـالوطء *وإن ملك األمة املطلقة
 يف النكاح

 .*وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة عىل أحد القولني
 .*واهللا أعلم

.....................................................................  
 .أي من تزوج أمة وأنجب منها ولد ذكرا أو أنثى فيكون مملوكا لسيد األمة* 
أي وإذا وطئ أمة ظنها زوجته احلرة أو أمته ثم بان أهنا أمة غريه فأنجبـت مـن * 

ذلك الوطء ولدا فهو حر وعىل الواطئ دفع قيمة الولد أي نقدره كأنـه عبـد يـوم 
 . مثله يف السوق فندفعها لسيد األمة التي وطئت بالشبهةهظر كم قيمتالوالدة ونن

أي إذا تزوج أمة ثم طلقها ثم متلكها من سيدها كأن اشرتاها منه فإنه ال تـصري * 
أم ولد بسبب الوطء السابق بل ال بد أن يطئها وهي مملوكة له وتنجب منه لتصري 

 .حينئذ أم ولد
فعي رمحه اهللا يفرق بني املطلقة إذا ملكها بعـدما أي أن هنالك قوال لإلمام الشا* 

وطئها بالنكاح فال جيعلها أم ولد وبينام إذا وطئها بالشبهة ثم ملكها فإهنا تصري أم 
 .ولد ولكن هذا القول غري معتمد واملعتمد أهنا ال تصري يف احلالتني

 .دبوأجل وأحكم وقد ختم املصنف كالمه بنسبة العلم إىل اهللا وهذا هو األ* 



 " مسائل عملية "
 

 قال صبي لعبد كان قد ورثه أنت حر فهل يعتق؟ -١
  قال زيد لعبده لست عبدي فهل يعتق؟-٢
  اشرتى زيد أخاه من السوق فهل يعتق بالرشاء؟-٣
 قال زيد لعبـده عتقتـك بـرشط أن ال والء يل عليـك فـام -٤

 حلكم؟
 قال زيد لعبده إذا مت فأنـت حـر ثـم باعـه فهـل يـصح -٥
 يع؟الب

 
 

.......................................................... 
 . ال يعتق ألن الصبي غري جائز الترصف يف ملكه-١
 . هذا كناية فإن نوى العتق عتق وإال فال-٢
  .   وه ال يعتق بمجرد الرشاء بل يمكن أن يبقى عبدا إن مل يعتقه أخ-٣
 . يعتق ويلغو الرشط ويبقى الوالء له-٤
 . نعم يصح البيع ألنه غري الزم يف حال حياة السيد-٥



اآلف دوالر يسلمها له ٥ كاتب زيد عبده عىل أن يؤدي له -٦
 كاملة بعد شهر فهل يصح؟

 تزوج زيد أمة عمرو وأنجب منها ثـم طلقهـا واشـرتاها -٧
 فهل تكون أم ولد؟

 وطء زيد أمة عمرو ظنا منه أهنا أمته ثم أنجبـت منـه ابنـا -٨
 كم؟فام احل

 
 
 
 
 
 

............................................................ 
 .  ال يصح فال بد من التقسيط عىل دفعتني أو أكثر-٦
 . ال تكون أم ولد حتى ينجب منها وهي مملوكة له-٧
 . يكون الولد ابن زيد وعليه قيمة الولد بتقدير كونه عبدا لعمرو-٨



 "عتق  عقد جامع ملسائل كتاب ال"
 

 :كان الكالم يف هذا الكتاب يدور حول مخسة أمور
مقدمة عن العتـق ورشوط املعتـق ثـم الـوالء وأحكامـه ثـم 
ــستولدة  ــم امل ــا ث ــة وأحكامه ــم الكتاب ــه ث ــدبري وأحكام الت

 .وأحكامها
 :وكيفية مجع هذه األبواب بضابط واحد هو أن نقول

 .العتق هو إزالة الرق عن أدمي
وصـيغة وللمعتـق والـصيغة َ ومعتـق ِوله أركان ثالثة معتـق

 .رشوط ذكرناها
ثم يرتتب عىل العتق الوالء فهو من ثمرات العتـق وأحكامـه 

 .وله تفاصيل ذكرناها
 :ثم إن العتق أربعة أنواع

 . عتق العبد القن-١
 . عتق العبد املدبر وله أحكام ذكرناها-٢



 . عتق العبد املكاتب وله أحكام ذكرناها-٣
 . وهلا أحكام ذكرناها عتق املستولدة-٤

َويمكـن أن نقــول ثــم املعتــق إمــا أن ال يتعلــق بــه يشء مــن 
 .مقدمات العتق أو يتعلق
 .فإن مل يتعلق فهو القن

 . به فهو املدبر واملكاتب واملستولدةوإن تعلق
 
     
 
 
 
 
 
 
 



 " املسائل الضعيفة يف كتاب العتق "
 

 مـسألة بحسب استقرائي ملسائل هذا الكتاب مل أقف فيه عـىل
 .ضعيفة

 .واهللا أعلم
 .ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

 .وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 .واحلمد هللا رب العاملني



 ٠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ١

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور 
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيـده اهللا فـال مـضل لـه ومـن 
يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيـك 
 له وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعـىل

 .آله وصحبه وسلم تسليام
 ...أما بعد

فهذه رسالة لطيفة مجعت فيها املسائل الضعيفة يف متن الغايـة 
 .والتقريب يف الفقه الشافعي تسهيال ملعرفتها عىل الطالب

كام أن بعض الشيوخ قد يعتمد عىل فهمه للمتن فيدرسه مـن 
غري مراجعة حواشيه فقد يغفل عن التنبيه عىل تلـك املـسائل 

 .عيفةالض
ومنهجي يف هذه الدراسة يعتمد عىل ذكر نـصوص املـصنف 

 .ان من نص عىل ضعف املسألةيثم أعقبه بب



 ٢

هذا وثمة عبارات ضعيفة يف املتن قد جتد بعـض أهـل العلـم 
َيتكلف يف تأويلها، ومتى ما رأيت أن التأويل بعيد عـن مـراد  ُ

 .لتفت إليهأاملصنف مل 
يفة وبني العبارات املنتقدة ثم ينبغي التفريق بني املسائل الضع

 .ومن اهللا التوفيق عىل املصنف فهذه غري تلك
 
 

 .أبو مصطفى البغدادي
 

 
 
 
 
 
 



 ٣

 " كتاب الطهارة "
 

َوال يستقبل الشمس والقمر ( يف فصل االستنجاء  :  قوله-١ َ ُ
ُوال يستدبرمها ِ َ.(  

 .كراهة االستقبال معتمدة وكراهة االستدبار ضعيفة 
ضـعيف  ) وال يـستدبرمها( قولـه : جوريقال العالمـة البـا

 . طـ بوالق.٨٤ص . ١جاهـ .فاملعتمد عدم كراهة االستدبار
وفـرائض الغـسل ثالثـة ( يف فصل فرائض الغسل:  قوله -٢

أشياء النية، وإزالة النجاسة إن كانت عىل بدنه، وإيصال املـاء 
 ).إىل مجيع الشعر والبرشة
أي عـىل طريقـة  ) شياءثالثة أ( قوله : قال العالمة الباجوري

الرافعي مـن أن إزالـة النجاسـة مـن فـرائض الغـسل وهـي 
مرجوحة وإن جرى عليها املصنف، وأما عىل طريقة النـووي 

 ١اهـ ج. من أن إزالة النجاسة ليست من فرائضه فشيئان فقط
  .٩٧ص 



 ٤

ــه  -٣ ــسنونة : قول ــساالت امل ــصل االغت ــت ( يف ف وللمبي
 .)بمزدلفة

 . للمبيت يف مزدلفة ضعيفالقول باستحباب الغسل
أي ) وللمبيــت بمزدلفــة ( قولــه : قــال العالمــة البــاجوري

والغسل للمبيت بمزدلفة عىل رأي مرجوح، والراجح أنـه ال 
يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غـسل عرفـة وهكـذا 

 .١٠٥ص . ١أهـ  ج). كل غسلني تقاربا
 ).طواف ولل( قوله يف فصل االغتساالت املسنونة -٤

 .هذا ضعيف 
أي عـىل ) والغـسل للطـواف( قوله : قال العالمة الباجوري

قول مرجوح والراجح أنه ال يسن الغسل له ألن وقته موسع 
فال يلزم اجتامع الناس لفعله يف وقـت واحـد املقتـيض ذلـك 

 .١٠٥ص . ١اهـ ج. لطلب الغسل
 
 



 ٥

 " كتاب الصالة "
 

 وهـو واملغـرب ووقتهـا واحـد(  قوله يف كتاب الـصالة -٥
غروب الشمس وبمقدار مـا يـؤذن ويتوضـأ ويـسرت العـورة 

 ).ويقيم الصالة ويصيل مخس ركعات
 . عىل املعتمداهذا ضعيف واملغرب ليس وقتها واحد

وهـذا هـو القـول  : ( الشارح ابن قاسم الغـزي قال العالمة 
 والقديم ورجحه النووي أن وقتهـا يمتـد إىل مغيـب ،اجلديد

 مطبـوع هبـامش حاشـية ١٦٣ص . ١ ج.اهـ ) الشفق األمحر
 .الباجوري

) وهـذا هـو القـول اجلديـد: ( قال العالمة الباجوري معلقا 
هو املعتمد فهـذا مـن املـسائل ) قوله والقديم( لكنه ضعيف 

التي يفتى هبا من املذهب القـديم بـل هـذا قـول جديـد ألن 
الشافعي ريض اهللا عنه علق القول به يف اإلمالء وهو من كتبه 



 ٦

ة عىل ثبوت احلديث وقد ثبت احلديث به ففـي مـسلم اجلديد
 .١٦٣ص  . ١اهـ ج... ) وقت املغرب ما مل يغب الشفق 

ــصالة-٦ ــان ال ــصل أرك ــه يف ف ــن : (  قول ــة اخلــروج م وني
 ).الصالة

 .هذا ضعيف ألن نية اخلروج من الصالة ليست ركنا فيها
نيـة اخلـروج مـن ( والـسابع عـرش : ابـن قاسـمقال العالمة 

ل ال جيـب ذلـك أي نيـة يـوهذا وجه مرجـوح، وق) الصالة 
ص . ١ ج.اهــ اخلروج من الصالة، وهذا الوجه هو األصح

٢٠٥. 
أي القـول ) وهـذا الوجـه : ( قال العالمة البـاجوري معلقـا

أي للقياس ) وهو األصح ( بعدم وجوب نية اخلروج، وقوله 
  ، مع أن النيـة تليـق باإلقـدام دون الـرتكعىل سائر العبادات

ألن النية السابقة منسحبة عىل مجيـع الـصالة مـن أوهلـا إىل و
 .٢٠٥ص . ١اهـ  ج.آخرها فال حاجة لنية اخلروج



 ٧

وصـالة اجلامعـة سـنة : (  قوله يف فـصل صـالة اجلامعـة-٧
  ).مؤكدة

 .هذا ضعيف واملعتمد أهنا فرض كفاية
ســنة ( وصــالة اجلامعــة للرجــال : قــال العالمــة ابــن قاســم

والرافعي واألصـح عنـد النـووي أهنـا  عند املصنف )مؤكدة
 .٢٥٠ص  . ١ ج.اهـ) فرض كفاية

قولــه ســنة مؤكــدة عنــد : ( قــال العالمــة البــاجوري معلقــا
أي سنة عني وقيل سنة كفاية وقيـل إهنـا ) املصنف والرافعي 

 : فرض عني وقيل فرض كفاية وهو األصح كام قـال الـشارح
األقـوال فجملـة ) واألصح عند النووي أهنا فرض كفايـة ( 

 .٢٥٠ص . ١اهـ ج... أربعة الراجح منها أهنا فرض كفاية
ــصل صــالة الكــسوف-٨ ــه يف ف ــل وركوعــان : ( قول  يطي

 .)التسبيح فيهام دون السجود 
هذا ضعيف واملعتمد استحباب إطالـة التـسبيح يف الـسجود 

 .أيضا



 ٨

 يطيل التـسبيح فـيهام دون وركوعان: (قال العالمة ابن قاسم
له، وهذا أحد وجهني لكن الـصحيح أنـه  فال يطو)السجود 

 .٢٩٨ص  . ١ ج.اهـ. يطوله نحو الركوع الذي قبله
قولـه لكـن الـصحيح أنـه  : ( قال العالمة البـاجوري معلقـا

 .٢٩٨ص . ١اهـ ج. معتمد) يطوله
ويعـزى أهلـه إىل ثالثـة أيـام مـن  (يف فصل اجلنائز  قوله -٩

 .)دفنه
 بـل املعتمـد أن املـدة هذا غري معتمد بالنسبة لقوله من دفنه،

  .حتسب من حني موته
إىل ( والتعزية سنة قبل الـدفن وبعـده : قال العالمة ابن قاسم

 .٣٣٥ص  . ١ اهـ ج).دفنه( بعد ) ثالثة أيام من
هـذا ) قولـه مـن بعـد دفنـه : ( قال العالمة الباجوري معلقا

ضعيف واملعتمد أن ابتدائها من املوت وإن مل يدفن، فام مىض 
وت وقبل الدفن حمسوب من الثالث، وإن كان العمـل بعد امل



 ٩

اآلن بخالفه فإن الناس ال حيسبون يـوم املـوت مـن الـثالث 
 .٣٣٥ص . ١اهـ ج. جريا عىل كالم املصنف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠

 " كتاب الزكاة "
 

واحلالب (   قوله يف فصل زكاة اخللطة من كتاب الزكاة  -١٠
 ).واحدا

 .ون احلالب واحداضعيف واملعتمد أنه ال يشرتط ك
قولـه واحلالـب واحـدا هـو أحـد : قال العالمـة ابـن قاسـم

 ١اهـ ج. الوجهني يف املسألة واألصح عدم االحتاد يف احلالب
 .٣٥٢ص 

 وهـو )قوله أحـد الـوجهني: ( قال العالمة الباجوري معلقا
 أي )واألصح عدم االحتـاد يف احلالـب( ضعيف ولذلك قال 

 .٣٥٢ ص ١ اهـ ج. احلالباألصح عدم اشرتاط االحتاد يف
 
 
 
 

  



 ١١

 " كتاب الصيام "
 

  ).ويكره صيام يوم الشك: (   يف كتاب الصيام قوله-١١
 .هذا ضعيف واملعتمد أنه حيرم

كراهة تنزيه ) ويكره صوم يوم الشك: ( قال العالمة اخلطيب
ــنوي ــال اإلس ــه : ق ــذي علي ــصوص ال ــروف املن ــو املع وه

 .األكثرون
ه كام يف الروضة واملنهاج واملجموع واملعتمد يف املذهب حتريم

 من صام يـوم الـشك فقـد عـىص أبـا ": لقول عامر بن يارس
طبعـة دار ١٢٣ص . ١ جاهـ. " القاسم صىل اهللا عليه وسلم

 .الكتب العلمية مع حاشية البجريمي عليه
 . رواه أبو داود، والرتمذي وصححه ريض اهللا عنهوقول عامر

شيخ اخلطيـب أوال عـىل ومحلـه الـ: قال العالمـة البـاجوري
كراهة التنزيه ألنه املتبادر من صنيع املصنف حيث فصله عن 

 .األيام التي حيرم صومها فلو كان مراده التحريم لضمه هلا



 ١٢

 أنه يمكـن محـل كالمـه عـىل -أي الشيخ اخلطيب  -ثم ذكر 
ص   . ١اهــ ج. كراهة التحـريم فيوافـق املعتمـد يف املـذهب

٣٨٣. 
ومـن مـات وعليـه صـيام مـن ( صوم  يف كتاب القوله -١٢

ّم عنه لكل يوم مدِطعُرمضان أ ٍ. ( 
وما ذكره املصنف هو القـول اجلديـد : قال العالمة ابن قاسم

والقديم ال يتعني اإلطعام بل جيوز للويل أيضا أن يصوم عنـه 
َوصـوب يف الروضـة ُبل يسن له ذلك كـام يف رشح املهـذب  َّ

 . اهـ. اجلزم بالقديم
 والقــديم ال يتعــني  (قولــه: لبــاجوري معلقـاقـال العالمــة ا

هو املعتمد، فهذه املـسألة مـن املـسائل املعتمـدة يف ) اإلطعام
ــار  ــا لــورود األخب القــديم، وإنــام كــان القــديم معتمــدا هن

 من ": الصحيحة الدالة عىل جواز الصوم، كخرب الصحيحني
وخرب مسلم أنه صـىل اهللا . "ّمات وعليه صيام صام عنه وليه 

إن أمي ماتت وعليها صـوم :  وسلم قال المرأة قالت لهعليه



 ١٣

ص . ١اهــ ج. " صـومي عـن أمـك"نذر أفأ صـوم عنهـا؟ 
٣٨٨ . 

واألوىل محل كالم املصنف عىل اجلديد الـضعيف : وقال أيضا
 .٣٨٨ص  . ١اهـ ج. َكام علمت

أي ألن اقتصار املصنف عىل ذكر اإلطعام دون الصيام يتبادر 
 .ل اجلديدمنه أنه كان قاصدا للقو

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤

 " كتاب احلج "
 

: وواجبـات احلــج غـري األركــان ثالثـة أشــياء (قولـه  -١٣
 ).اإلحرام من امليقات، ورمي اجلامر الثالث، واحللق
 .ّعد احللق من الواجبات ضعيف والصحيح أنه ركن

َوقد علمت غري ما مرة أن عد احللـق : قال العالمة الباجوري
ــع ــات ض ــن الواجب ــصري م ــن أو التق ــه م ــد أن يف، واملعتم

 .٤١٥ص . ١هـ جا... األركان
  ).واملبيت بمزدلفة: (  يف سنن احلج  قوله-١٤

 .ضعيف واملعتمد أن املبيت فيها واجب
 وعده من السنن هو ما يقتضيه كـالم :قال العالمة ابن قاسم 

َّالرافعي، لكـن الـذي يف زيـادة الروضـة ورشح املهـذب أن 
 .٤١٨ص  . ١ ج. اهـ.املبيت بمزدلفة واجب 
وقولـه وعـده مـن الـسنن هـو مـا : ( قال العالمة الباجوري
لكـن ( وقوله. أي وهو وجه مرجوح) يقتضيه كالم الرافعي 



 ١٥

. ١اهــ ج.أي وهـو املعتمـد ) إلـخ .. الذي يف زيادة الروضة
 .٤١٨ص 
  ).واملبيت بمنى: (  قوله يف سنن احلج-١٥

 .ضعيف واملعتمد أن املبيت فيها واجب
هذا ما صححه الرافعي ولكن صحح : عالمة ابن قاسمقال ال

   .٤١٩ص  . ١ جاهـ. النووي يف زيادة الروضة الوجوب
ولكن صحح النووي يف زيادة ( قوله : قال العالمة الباجوري
ــام )الروضــة الوجــوب ــايل أي  أي وجــوب املبيــت بمنــى لي

 الترشيق الثالثة إن مل ينفر النفر األول وإال سـقط عنـه مبيـت
 اهــ .الليلة الثالثة كام يسقط عنه رمي يومها وهذا هو املعتمد

  . ٤١٩ص  . ١ج
  ).وطواف الوداع: (  قوله يف سنن احلج-١٦

وما ذكـره املـصنف مـن سـنيته قـول : قال العالمة ابن قاسم
 .٤١٩ص . ١ جاهـ. مرجوح لكن األظهر وجوبه



 ١٦

ه  وما ذكره املصنف مـن سـنيت (قوله: قال العالمة الباجوري
هـو ) لكن األظهـر وجوبـه( فقوله هو كذلك ) قول مرجوح

املعتمد لكن عىل وجه أنـه واجـب مـستقل ال عـىل أنـه مـن 
واجبات احلج ألنه ال خيتص باحلج فليس من واجبات احلـج 

 ": وال من سننه بل هو واجب مستقل عىل املعتمد خلرب مسلم
ّال ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت َ ف  أي الطـوا"ِ

 .  ٤١٩ص . ١اهـ ج. به كام رواه أبو داود
  ).وترجيل الشعر : ( قوله يف حمظورات اإلحرام-١٧

 . ضعيف واملعتمد أن الرتجيل مكروه وليس حمظورا
كذا عده املصنف من املحرمات لكـن : قال العالمة ابن قاسم

 . ٤٢٣ص  . ١ جاهـ. الذي يف رشح املهذب أنه مكروه
ضعيف كام ) إلخ .. وترجيل  وقوله : (قال العالمة الباجوري

) كذا عده املـصنف مـن املحرمـات( أشار إليه الشارح بقوله 
لكــن الــذي يف رشح ( واملعتمــد الكراهــة كــام ذكــره بقولــه 

 .٤٢٣ص  . ١ اهـ ج).املهذب أنه مكروه



 ١٧

 " كتاب البيوع وغريها من املعامالت "
 

وللـرشكة : ( يف فصل الرشكة مـن كتـاب البيـوع قوله -١٨
  ).مخس رشائط أن تكون عىل ناض من الدراهم والدنانري

 .هذا ضعيف واملعتمد أنه ال يشرتط النقد
 ) .... وللرشكة مخس رشائـط (قوله: قال العالمة الباجوري

واألول منها عىل وجـه ضـعيف فرتجـع الـرشوط إىل أربعـة 
 .٤٩٩ص . ١اهـ ج.فقط
  ). بإذنهوال يقر عىل موكله إال: (  قوله يف فصل الوكالة-١٩

هذا ضعيف واملعتمد أنه ال جيوز اإلقرار عـىل موكلـه مطلقـا 
 .ولو بإذنه

سـاقط يف بعـض  ) إال بإذنـه (وقوله : قال العالمة ابن قاسم
. ١اهــ ج. النسخ، واألصح أن التوكيل قي اإلقرار ال يـصح

 .٥٠٦ص 



 ١٨

قولــه واألصــح أن التوكيــل يف : ( قــال العالمــة البــاجوري
. ١اهــ ج. قول املصنف إال بإذنه ضعيفف) اإلقرار ال يصح 

 .٥٠٦ص 
ما يمكن االنتفاع به مـع وكل : (  قوله يف فصل اإلعارة-٢٠

 . ) إذا كانت منافعه آثارابقاء عينه جازت إعارته
اشــرتاط أن تكــون املنــافع آثــارا ضــعيف، واملعتمــد صــحة 

 .اإلعارة مطلقا سواء أكانت منافعها أعيانا أم آثارا
خمـرج )  إذا كانت منافعه آثـارا ( قوله: قاسم قال العالمة ابن

 .١١ص  . ٢ جاهـ.للمنافع التي هي أعيان
) خمرج للمنافع التي هي أعيان(قوله : قال العالمة الباجوري

  .١١ص . ٢اهـ ج.ضعيف واملعتمد عدم اإلخراج
وأن يكون عىل أصـل موجـود : ( قوله يف فصل الوقف -٢١

  ).وفرع ال ينقطع
تمد أنه ال يشرتط أن يكون الفرع ال ينقطـع هذا ضعيف واملع

 .بل يصح مع انقطاعه



 ١٩

وفيـه طريقـان أحـدمها أنـه باطـل : قال العالمـة ابـن قاسـم
كمنقطع األول وهو الذي مشى عليه املصنف لكـن الـراجح 

 .٥٧ص  . ١ جاهـ.الصحة
أي يف منقطـع ) قوله وفيه طريقـان : ( قال العالمة الباجوري

أي ) أحـدمها أنـه باطـل ( قولـه . اآلخر طريقان لألصحاب
وقولـه    . أحد الوجهني أن منقطع اآلخر باطل وهـو مرجـوح

أي حيـث قـال وفـرع ال ) وهو الذي مشى عليه املـصنف ( 
استدراك عىل قوله وفيه ) لكن الراجح الصحة  ( قوله. ينقطع

اهــ . طريقان ألنه يوهم استوائهام، فدفع ذلـك باالسـتدراك
  .٥٧ص  . ١ج

 
 
 
 
 



 ٢٠

  "تاب النكاح  ك"
 

وإذا خـاف : (  قوله يف فصل النشوز من كتاب النكـاح-٢٢
نشوز املرأة وعظها، فإن أبت إال النشوز هجرها فـإن أقامـت 

  ).عليه هجرها ورضهبا
جر والرضب متوقـف عـىل اإلقامـة عليـه بـالتكرار جعله اهل

ضعيف، ألنه جيوز هجرها ورضهبا ولو بدون أن يتكرر منهـا 
 .النشوز
أي النـشوز  ) فإن أقامت عليـه: ( عالمة ابن قاسم قولهقال ال

 .١٧٣ص  . ٢ جاهـ. بتكرره منها
أي بـسبب ) بتكـرره منهـا ( قولـه : قال العالمـة البـاجوري

تكرره منها، وهذا ما قاله الشارح تبعا لظاهر كـالم املـصنف 
وهـذا مـا رجحـه مجهـور  ) قامـت عليـهأفـإن ( حيث قـال 

، والــذي صــححه لرافعــيالعــراقيني وغــريهم، ورجحــه ا



 ٢١

النووي جواز الرضب وإن مل يتكرر النشوز لظاهر اآلية، وهو 
 .١٧٣ص  . ٢اهـ ج. املعتمد

وعىل املتوىف عنها زوجها : (  يف فصل أنواع املعتدة قوله-٢٣
 ).واملبتوتة مالزمة البيت

ختصيصه مالزمة البيت بمـن ذكـر يـدل عـىل أن الرجعيـة ال 
 العلـامء يف املـذهب، ولكنـه تالزم البيت، وهو مذهب بعض

 .ضعيف واملعتمد وجوب مالزمة البيت عىل الرجعية أيضا
ومقتـىض كـالم املـصنف إخــراج : قـال العالمـة البـاجوري

الرجعية فال جيب عليها مالزمة املسكن الذي كانت فيه عنـد 
الفرقة بل للزوج إسكاهنا حيث شاء من املواضع التـي تليـق 

هذب وغريمها من كتب العـراقيني هبا ، وهو ما يف احلاوي وامل
نكتـه ألهنـا يف حكـم الزوجـة، وهـذا وبه جـزم النـووي يف 

ضعيف واملعتمد أهنا كغريها يف وجوب مالزمة البيـت وهـو 
 . ١اهــ ج... ) ما نص عليه يف األم كام قاله ابن الرفعة وغريه

 .٢٢٦ص 



 ٢٢

ثم إن تضعيف كالم املصنف هنا ليس بالواضح كـام يف بقيـة 
ألنه يعتمد عىل عدم ذكر الرجعية معهـام وعـىل كـل املواضع 

 .فهو احتامل وارد
َفأمـا الوالـدون : (  يف فصل أحكام نفقة األقـارب قوله-٢٤ ِ

 ). الفقر والزمانة أو الفقر واجلنون: فتجب نفقتهم برشطني
اشرتاط انضامم الزمانـة أو اجلنـون للفقـر كـي جتـب النفقـة 

ن الوالدون أصـحاء ضعيف، واملعتمد وجوب النفقة ولو كا
 .ال زمانة فيهم أو جنون
: واملـراد بالـرشط جممـوع األمـرين: قال العالمة البـاجوري

الفقر مع الزمانة أو الفقر مع اجلنون عىل ما قاله املصنف وهو 
ضعيف، واملعتمد أنه ال يشرتط انضامم الزمانة أو اجلنـون إىل 

 .٢٣٩ص . ٢اهـ ج...) الفقر
   
  
 



 ٢٣

  " كتاب احلدود "
 

وحكم اللواط وإتيان ( :  قوله يف الزنا من كتاب احلدود-٢٥
  ).البهائم حكم الزنا

هذا ضعيف بالنسبة إلتيان البهائم ألن حكمه لـيس كحكـم 
 .الزنا فليس فيه حد بل تعزير

ّومن أتى هبيمة حد كام قـال املـصنف : قال العالمة ابن قاسم
 .٢٩٨ص  . ٢ اهـ ج.ولكن الراجح أنه يعزر

أي الـذي هـو  ) كحكم الزنـا: ( مة الباجوري قولهقال العال
وجوب احلـد، وهـذا راجـح يف اللـواط، مرجـوح يف إتيـان 

 .٢٩٨ص . ٢اهـ ج.البهائم، والراجح أن فيه التعزير فقط
وأن خيرجـوا عـن قبـضة : (  قوله يف فصل قتـال البغـاة-٢٦

 ).اإلمام 
 وهـذا  يف ناحية البغاة عن قبضة اإلمام بأن ينفردُرس اخلروجُف

 . يقاتلون وإن مل ينفردوا يف ناحية املعتمد أهنمضعيف، ألن



 ٢٤

) وأن خيرجوا عن قبضة اإلمام( قوله : قال العالمة الباجوري
كام أي طاعته بانفرادهم ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء 

نقله يف الروضة وأصلها عن مجع، وحكى املـاوردي االتفـاق 
 .٣٢٥ص  . ٢اهـ ج. عليه

أي  ) أن خيرجوا عن قبـضة اإلمـام: ( مة اخلطيبوقال العال
عن طاعته بانفرادهم ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء كام 
نقله يف الروضة وأصلها عن مجع، وحكى املـاوردي االتفـاق 

 .٩٣ص . ٥اهـ ج. عليه
 .الباء للسببية) بانفرادهم ( قوله : قال العالمة البجريمي

 وال يـشرتط - الـرميل  أي حممـد-م ر : قـال. وهذا ضعيف
كــام نقلــه يف (  قولــه .انفــرادهم ببلــد أو قريــة عــىل األصــح

 طبعة دار الكتب ٩٣ ص ٥اهـ ج. تربأ منه لضعفه)  الروضة
 .العلمية

 مجاعـة مـن َطَورش: وقال اإلمام النووي يف روضة الطـالبني
األصحاب يف الشوكة أن ينفردوا ببلد أو قرية أو موضع مـن 



 ٢٥

ل يـشرتط كـوهنم يف طـرف مـن أطـراف الصحراء، وربام قي
والية اإلمام بحيث ال حييط هبم أجناده، واألصح الذي قالـه 

ــرب استعــصاؤهم : املحققــون  ــام يعت ــرب ذلــك وإن ــه ال يعت أن
وخروجهم عن قبضة اإلمام حتى لو متكنوا من املقاومة وهم 

ص  . ٧اهــ ج. حمفوفون بجنـد اإلسـالم حـصلت الـشوكة
 . طبعة دار عامل الكتب٢٧٢
ومن ارتد عن اإلسالم اسـتتيب : ( قوله يف فصل الردة -٢٧

 ).ثالثا 
وجوب استتابته مـدة ثالثـة أيـام ضـعيف غـري معتمـد بـل 

 .يستتاب حاال فإن أرص قتل مبارشة
وجوبــا يف احلــال يف  )  اســتتيب: (قــال العالمــة ابــن قاســم

األصح فيهام، ومقابل األصح يف األوىل أنـه يـسن االسـتتابة 
ص . ٢اهــ ج.  ثالثة أيـامأي إىل) ثالثا ( ية أنه يمهلويف الثان

٣٣٠. 



 ٢٦

أي عـىل القـول ) يف األصـح ( قوله : قال العالمة الباجوري
أي يف كـون االسـتتابة ) فـيهام ( وقوله . األصح وهو املعتمد

 .واجبة، وكوهنا يف احلال
أي هي التي كون االستتابة ) ومقابل األصح يف األوىل ( قوله 

يــسن ( وقولــه . أي احلــال والــشأن) أنــه  ( وقولــه. واجبــة
أي التي هي كوهنـا ) ويف الثانية ( وقوله . ضعيف) االستتابة 
ص . ٢اهــ ج... ضعيف أيضا ) أنه يمهل ( وقوله . يف احلال

٣٣٠. 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٧

 " كتاب األقضية والشهادات "
 

:  قوله يف رشوط القايض من كتاب األقضية والشهادات-٢٨
 ). وأن يكون كاتبا( 

هذا ضعيف واملعتمد أنه ال يشرتط أن يكون كاتبا بـل يـصح 
 .ولو كان ال يعرف الكتابة
وما ذكره املصنف من اشـرتاط كـون : قال العالمة ابن قاسم

ص  . ٢اهــ ج. القايض كاتبا وجه مرجوح واألصح خالفـه
٤٣٣. 

ومـا ذكـره املـصنف مـن (وقولـه : قال العالمـة البـاجوري
أي وإن اختـاره )  وجـه مرجـوحاشرتاط كون القايض كاتبـا

أي خـالف ) واألصح خالفـه ( وقوله . االذرعي والزركيش
اشرتاط كونه كاتبا فالراجح أنه ال يشرتط؛ ألنه صىل اهللا عليه 

 .٤٣٣ص . ٢اهـ ج... وسلم كان ال يقرأ وال يكتب
 



 ٢٨

 " خامتة "
 

هذا هو نتيجة استقرائي ملتن الغايـة والتقريـب مـع مراجعـة 
وما عدا ذلك مما مل أذكره هنا فهو من املـسائل ، احلوايش عليه 

 .املعتمدة
أسأل اهللا أن يتقبل منا وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل 

 .آله وصحبه وسلم
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